
Vänern får en ny webbplats
Nyhetsbrevet skickas till våra medlemmar, samarbetspartners och övriga som 

är intresserade av frågor kring Vänern. Här kan du läsa om senaste nytt från vår 
verksamhet, med ett särskilt fokus på vårt projekt Lake Vänern Grand Tour  

och arbetet med varumärket Vänern.

Vi vill nå fler!
Känner du fler personer som vill ta del av denna information?  

Dela nyhetsbrevet och be dem fylla i formuläret här»

Lake Vänern Grand Tour, Projektledare
Madeleine Norum, Mail: madeleine.norum@vanern.org

Verksamhetssamordnare, Laila Gibson
Mail: laila.gibson@vanern.org

KALENDER 2019/2020
9 oktober Friluftslivskonferens Västra Götaland
11 oktober Temadag: Samförvalting Fiske i Vänern
15 oktober 	 Internationell sjöfartskonferens, Göteborg (InLog)
 Mer information och anmälan: https://www.lighthouse.nu/en/

event/inland-and-coastal-shipping-whats
17 oktober	 Referensgruppmöte Lake Vänern Grand Tour
6 november Möte Vänerrådet
9	december 	 Styrelse- och tjänstemannagruppsmöte Vänersamarbetet, Grums
29–30	januari 	 Styrelse- och tjänstemannagruppsmöte Vänersamarbetet
1–9	februari 	 Båtmässan, Göteborg
20	februari 	 Möte Vänerrådet
April 	 Väner-ting och årsmöte (mer info kommer)
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Kontakta oss

http://eepurl.com/dGlBAT
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»

I oktober lanseras den nya Väner-webben

Det nya webbplatsen lakevanern.se. är uppbyggd runt två fokusområden. “Upplev Vänern” 
vänder sig till besökare och innehållet som visas under den rubriken hämtas upp från 
databaser som används av kommunerna kring Vänern, Visit Värmland och Turistrådet 
Västsverige. Innehållet skapat för “Livet vid Vänern” är framtaget för människor som 
arbetar med Väner-relaterade frågor eller som vill veta mer om Vänern och oss som jobbar 
här. Här samlas exempelvis information om Vänerrådet, Vänersamarbetet, Vänerregionens 
näringslivsråd och Vänerveckan.
 
I arbetet har vi fått hjälp av organisationer kring Vänern som arbetar med sina respektive 
områden, kommunerna kring Vänern, Visit Värmland och Turistrådet Västsverige, 
Gästhamnar i Vänern och Bulldozer kommunikationsbyrå. Webbyrån Bozzanova har 
producerat plattformen.
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Rymddata från Vänern till klimatforskning
Data från Vänern kommer att vara en del i framtagandet av ett nationellt rymddata-labb. Projektet 
pågår under ett år och finansieras med medel från SMHI. Datan som samlas in kommer hjälpa till 
att förutspå och visualisera exempelvis förändringar i igenväxning vid Vänern.
 
Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland kommer tillsammans med Vänersamarbetet, 
Rymdstyrelsen, RISE, Lindholmen Science Park och flera andra aktörer att ta fram s.k. datakuber 
med rymddata som kan användas för klimatforskning och åtgärder. Det finns flera viktiga 
användningsområden för informationen, därför deltar också regionala användare  
som Vänerns vattenvårdsförbund och forskare på Karlstads universitet i projektet.

Vänersamarbetet möttes i Kristinehamn
Styrelsen och tjänstemannagruppen samlades i Kristinehamn den 25 september. På mötet 
beslutades om förslag till verksamhetsplan samt budget för 2020-2021. Styrelsen kommer 
att föreslå stämman att verksamheten fortsätter sin inriktning och arbetar vidare med de 
aktiviteter som bestämdes på stämman 2019. Verksamheten delas in i tre delar: samordning, 
näringslivsutveckling och kommunikation.

Gruppen fick också en intressant visning av Kristinehamns nya stadspark som ligger vid 
vattnet och Kristinehamns inre hamn, där ån Varnan möter Vänern. Stadsparken invigdes i 
september i år och är en del av ett strategiskt arbete med att utveckla centrala Kristinehamn 
till en än mer attraktiv stadskärna.
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Vänersjöfartens samverkan kan bli nationell standard
Under Almedalsveckan i juli arrangerade Vänersamarbetet ett seminarium om insjöfart på Vänern 
och Mälaren. Trafikverkets nationella samordnare Pia Berglund presenterade där ett initiativ 
för att Vänersjöfartens arbetsmodell för samverkan ska testas för att eventuellt kunna stå som 
modell för ett mer koordinerat arbete kring sjöfart i andra delar av Sverige. Ett inspirerande och 
viktigt resultat av samarbetet mellan Vänersamarbetet, Vänerregionens Näringslivsråd och 
Vänerhamn i sjöfartsfrågor.

Processen kommer att inledas med ett möte där de nationella myndigheterna Trafikverket, 
Sjöfartsverket och Transportstyrelsen deltar tillsammans med privata och offentliga aktörer kring 
Vänern. En gemensam målbild för Vänersjöfarten ska tas fram och åtgärder med rollfördelning 
i syfte att öka volymerna av gods som transporteras på Vänern. Arbetet kommer att bygga 
vidare på det engagemang för sjöfart som under lång tid funnits kring Vänern och blir en viktig 
uppföljning på den Väner-överenskommelse som skrevs i början av 2000-talet.

Fokus på hållbar vattenreglering
Vänerrådet är ett samverkansforum som består av ett tjugotal nationella, regionala och 
lokala organisationer som har skrivit under en överenskommelse om att medverka i 
Vänerrådet. Deltagarna ska tillsammans arbeta fram en naturanpassad, säker och hållbar 
tappningsstrategi för Vänerns vattenreglering. Alla parter förbinder sig till att arbeta utifrån 
ett helhetsperspektiv och bidra till ökad kunskap och samsyn när det gäller hela området 
Vänern-Göta älv-Göteborg. Arbetet inom ramen för Vänerrådet kommer att läggas ut på den 
nya lakevanern.se, där Vänerrådet får en egen sida.
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”Bojorten har blivit mitt andra hem”
I varje nyhetsbrev får vi lära en person som bor och verkar kring Vänern lite närmare. Möt 
Mikaela Löfgren, pedagogen som lever livet som pirat under sommarmånaderna. Ett 
skådespelarjobb där Vänern spelar en viktig roll. Läs hela artikeln här»

Vänerveckan 2019 
Årets Vänervecka genomfördes 24 augusti–1 september med massor av möten och aktiviteter 
kring hela Vänern. Vänersamarbetet och Vänermuseet vill tacka alla deltagande arrangörer 
som gjorde Vänerveckan möjlig! Nästa Vänervecka går av stapeln 22-30 augusti 2020,  
med invigning i Lidköping.

24 augusti –1 september 2019Vanerveckan

http://vanern.org/2019/10/04/bojorten-har-blivit-mitt-andra-hem/

