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Tack för 2019 och god fortsättning!
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.

Här kommer årets sista nyhetsbrev från Vänersamarbetet.
Vi vill önska alla medlemmar och Väner-vänner en god jul, ett gott nytt år
och ett stort tack för ett gott samarbete under året!
Vi kör en favorit i repris och skickar med vår Spotify-lista
“Väner-jul”. Lyssna på listan här och kom i stämning!

Kontakta oss

Verksamhetssamordnare, Laila Gibson

Lake Vänern Grand Tour, Projektledare

Mail: laila.gibson@vanern.org

Madeleine Norum, Mail: madeleine.norum@vanern.org
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Vänersamarbetets styrelse och
tjänstepersoner möttes i Grums
Den 9 december samlades gruppen till årets sista
gemensamma träff i Vänersamarbetet. Träffarna hålls på olika
platser vid Vänern där vi passar på att lära oss mer om det
som sker vid vårt innanhav. Denna gång var det Grums tur att
stå som värdar och förutom information från Grums kommun
och Grums Trollingklubb, gjorde vi också ett spännande
studiebesök på Gruvöns Bruk. Kartongmaskin 7 (KM7) är
en av världens största och att bygga den är en av de största
investeringarna som gjorts i svensk industri på många år.

På träffen diskuterades bland annat senaste nytt när det
gäller Väner-sjöfarten. Nationella, regionala och lokala aktörer
ska samverka tydligare för att hitta en samsyn kring mål för
Vänersjöfarten och vilka åtgärder som vidtas för att uppfylla
målen. Förberedelser pågår för ett “högnivåmöte” mellan
offentliga och privata aktörer kring Vänern tillsammans med
Sjöfartsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen som
kommer att äga rum i Karlstad den 17 mars.

Kommunikatörsträff i Lidköping
Den 20 november träffades 17 kommunikatörer från
Vänerområdet i Lidköping för att arbeta vidare med det
gemensamma platsvarumärket för Vänern. Syftet med dagen
var att inspirera varandra om hur varumärket har använts och
implementerats, men också få goda exempel utifrån.
Bulldozer, som är Vänersamarbetets kommunikationsresurs,
visade Höga kustens digitala verktygslåda och även
Färöarnas sätt att arbeta med en hållbar turism som

inspirerande exempel. Under diskussionen om en
gemensam lansering av webbplatsen lakevanern.se flödade
kreativa idéer och tankar.
Vi diskuterade medverkan på båtmässan i Göteborg 2020
samt gemensam skyltning vid utsiktsplatser och utmed den
kommande cykelleden. Engagemanget var stort och många
idéer och tankar väcktes för det fortsatta arbetet som vi gör
tillsammans.

»
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Projekt Lake Vänern Grand Tour
informerar om Vänerleden
Som vi tidigare berättat så pågår ett arbete inom
ramen för projekt Lake Vänern Grand Tour att
skapa en cykelled runt hela Vänern. Ambitionen
är att under våren 2020 ansöka hos Trafikverket
om att Vänerleden ska bli nationell cykelled. För
att arbeta fram cykelledens sträckning och de
avtal som krävs med väghållare inför ansökan har
lokala team skapats i samtliga 13 kommuner.

Leden kommer att gå på befintliga vägar, men
också på cykelbanor där det är möjligt. Leden
ska dras så nära Vänern som det går, eller vid
turistiskt intressanta besöksmål, med hänsyn
till de krav som Trafikverket sätter på cykelleder
för rekreation och turism. Vissa av sträckorna är
redan idag cykelleder och kommer att bindas ihop
med sträckor som är helt nya.

De lokala teamen ansvarar för vilken sträckning
leden ska ha i kommunen och har kontakterna
med berörda väghållare för avtalsskrivning. När
väghållaren lämnat sitt godkännande för sträckan
kontrollerar Trafikverket trafiksäkerheten
på leden. Nästa steg är att huvudmannen
presenterar förslaget för en nationell
referensgrupp med representanter från Visita,
Trafikverket, Svenska turistföreningen, Regionala
nätverket för turism, Länsstyrelsen, Tillväxtverket
och regionala planupprättare.

Vänersamarbetet ekonomisk förening kommer
att vara huvudman för leden och den part
som ansöker om utmärkning och ansvarar
för att redovisa för referensgruppen att
kvalitetskriterierna uppfylls. Ledhuvudmannen
håller ihop allt arbete som krävs kring en led:
förankring med alla berörda, kvalitetssäkring,
marknadsföring, utveckling med mera.

I nuläget är majoriteten av kommunerna klara
med sina väghållarkontakter och några har även
skriftliga avtal på plats. I två av kommunerna har
Trafikverket inte godkänt dragningen av leden på
grund av för höga trafikmängder, vilket har gjort
att de lokala teamen har tagit fram nya förslag
som Trafikverket just nu granskar. Ytterligare en
kommun har inte påbörjat kontakterna med sina
väghållare. En ansökan om nationell led kommer
att skickas in när samtliga kommuner är klara
med sina väghållarkontakter.

Skyltning av cykelleden kommer att ske först
när vi har fått ett godkännande om nationell
cykelled från Trafikverket. Kostnaderna för
skyltning av leden bekostas av Trafikverket.
Informationsskyltar om leden med koncept Lake
Vänern Grand Tour kommer att bekostas av
projektet.
Vid marknadsföring av leden framgent kommer
vi att arbeta med fyra etapper av leden: KarlstadMariestad, Mariestad- Vänersborg, VänersborgÅmål, Åmål-Hammarö. Delar av leden kommer att
kunna göras med båt och detta kommer att vara
ett av budskapen i marknadsföringen.

»
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Ny konferens: Outdoordestination Vänern
Vänersamarbetet har tagit initiativ till en konferens
kring naturbaserad turism vid Vänern. Vi kallar den för
”Outdoordestination Vänern” och kommer att hållas i
Karlstad den 19 mars. Konferensen samarrangeras av
Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Vänersamarbetet
och Västarvet.
Tiden är mogen för att tillsammans göra en kraftsamling
kring en hållbar utveckling av naturturism och friluftsliv
på, vid och omkring Vänern. Vi hoppas att du som är
entreprenör inom besöksnäringen eller är intresserad av att
starta en verksamhet kommer! Konferensen riktar sig också

till dig som arbetar på en kommun, region, Länsstyrelse
eller annan organisation som skapar förutsättningar
för besöksnäringen eller driver frågor som påverkar
destinationer och branschen.
Dagen kommer vara fylld med inspirerande exempel utifrån
och på pågående arbeten i Vänerområdet. Du kommer
också att få ta del av aktuell kunskap och trender inom
naturbaserad turism och friluftsliv. Inbjudan med detaljerat
program kommer lite längre fram, men boka gärna in 19
mars i kalendern. Vill du anmäla dig redan nu?

GÅ DIREKT TILL FORMULÄRET.

Vänertinget 2020: Mat och dryck kring Vänern
Ta med dig inspiration, värdefulla erfarenheter och framtida
behov till Vänertinget 2020! I två dagar, 22–23 april, samlas
vi kring temat ”Mat och dryck kring Vänern” för givande
diskussioner och gemensam planering. Mötet är öppet
för alla föreningar, organisationer och företag som är
intresserade av och engagerade i Vänern. Program och mer
information kommer, men du kan redan nu anmäla dig till

Vänertinget 2020. KLICKA HÄR OCH GÖR ANMÄLAN
I samband med Vänertinget delas också Vänerstipendiet ut
av Karlstads kommun. Vänersamarbetet håller sitt årsmöte
den 22 april. Är din förening också intresserad av att hålla
årsmöte i samband med Vänertinget?

SKICKA ETT MEJL FÖR ATT ANMÄLA INTRESSE.

»
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”Varje åk är ett äventyr””
I varje nyhetsbrev presenterar vi en person som bor och verkar kring Vänern lite
närmare. Möt Christina Olin-Scheller, långfärdsåkningsfantast som tycker att Vänern

»

är som vackrast på vintern. Foto: Ulrik Scheller. Läs hela artikeln här

Vi vill nå fler!
Känner du fler personer som vill ta del av denna information?
Dela nyhetsbrevet och be dem fylla i formuläret här

»

KALENDER 2020

17 januari

Referensgruppsmöte Lake Vänern Grand Tour, Åmål (för
medlemmar)

29–30 januari

Workshop Vänersamarbetet: Framtidsplan 2022 och framåt,
Vargön (för medlemmar)

1–9 februari

Båtmässan, Göteborg

20 februari

Möte Vänerrådet, Vänersborg

17 mars

Högnivåmöte kring Vänersjöfarten, Karlstad (se artikel)

19 mars

Konferens Outdoordestination Vänern, Karlstad

22–23 april

Vänerting och årsmöte Vänersamarbetet, Vänersborg

