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19-01-28 

Pressmeddelande 

Vänern lyfts på Båtmässan i Göteborg 

Den 1–10 februari finns Vänersamarbetet och Gästhamnar i Vänern på plats på den 
internationella båtmässan i Göteborg. Tillsammans ska de lyfta Vänern som 
turistdestination. 

Samarbetet mellan kommunerna som ingår i Vänersamarbetet och gästhamnarna har blivit 
starkare och starkare, vilket även kommer att synas grafiskt på mässan. Till skillnad från 
tidigare år så samlas de båda föreningarna under ett och samma visuella utryck – en så 
kallad Väner-profil. Med nya bilder och färger som utformats från det nya varumärket för 
Vänern ska de visa upp sjön, gästhamnarna och kommunerna som en destination med 
många möjligheter. 

– På mässan kommer vi att lyfta fram de omtyckta och varierande hamnar som finns 
runt Vänern. Tillsammans med våra inomskärsleder och naturhamnar gör de Vänern 
tillgänglig och ger en skyddad miljö för båtlivet, berättar Helen van Dijk, ordförande 
för Gästhamnar i Vänern.   

I montern kommer det att finnas ett stort sjökort över Vänern där besökarna kan markera ut 
sina smultronställen vid och på Vänern eller berätta om de platser de skulle vilja besöka. Det 
blir både en tävling med fina priser och ett sätt att samla in kunskap om både guldkorn vid 
Vänern och efterfrågan på olika platser.  

– Tillsammans hoppas vi på att locka ännu fler besökare till upplevelser vid och på 
Vänern. Det känns viktigt att vara på plats på båtmässan och knyta ihop båtlivet med 
det som finns att upptäcka på land kring Vänern. Vi visar upp besöksmål och tipsar 
om sommarens evenemang, säger Madeleine Norum, projektledare för Lake Vänern 
Grand Tour, en satsning för att utveckla Vänern som destination.  

Du hittar oss i monter C 01:49. Välkommen! 
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Gästhamnar i Vänern är en förening av kommunala, privata och båtklubbsdrivna aktörer som tillsammans 
arbetar för att marknadsföra destination Vänern. Ett arbete har påbörjat med att utveckla och stärka Vänerns 
gästhamnars konkurrenskraft inom service, säkerhet, teknik och miljö. 

Vänersamarbetet är de 13 Väner-kommunernas samarbetsorganisation. Föreningens ändamål är att bedriva 
utvecklingsarbete som bidrar till en hållbar maritim tillväxt, attraktiv miljö och annat som bidrar till att skapa en 
bra livsmiljö för boende, brukare och besökare kring Vänern. 

Kontakt:  
Madeleine Norum, projektledare Vänersamarbetet. Tel: 072-204 75 21, mail: madeleine.norum@vanern.org 
Helen van Dijk, ordförande Gästhamnar i Vänern. Tel: 073-934 35 23, mail: mhelenk@hotmail.com 


