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effektiv verksamhet”. Riktigt där 
är inte projektet än men vi har tittat 
på många väl fungerande lösningar 
dels från andra kommuner runt 
Vänern men även från platser i 
hela världen och det finns otroligt 
många bra lösningar på hur strand-
nära områden i tätorter kan göras 
mer attraktiva för både boende och 
besökare. 

Ursand var platsen för detta 4:e 
referensgruppsmöte där vi återi-
gen hade med våra partners från 
Botswana. Temat för året har va-
rit benchmarking så det var i det 
mötet tog sin början.

Benchmarking betyder ”syste-
matisk jämförelse (av den egna 
verksamheten) med annan erkänt 



Referensgruppens synpunkter 
Den här gången behövde vi i tea-
met hjälp av referensgruppen för 
att se hur man tänker kring alla de 
olika möjligheter som finns när det 
gäller användning av den strand-
nära marken. 

Vi gjorde ett grupparbete där 
varje grupp som inspiration fick en 
mängd bilder som visade vad man 
har gjort på andra liknande platser. 
Man valde ett 10-tal bilder per 
grupp och placerade ut dem på en 
karta. Grupperna fick sedan pre-
sentera sina tankar bakom de val 
man gjort både vad gäller place-
ring och verksamhet/aktivitet. 

De fyra olika grupperna hade 
vissa likheter i sin planering men 
som de båda kartorna nedan visar 
har någon grupp koncentrerat sig 
kring Vänersborg och upp mot 
Ursand medan andra tyckte mer 
utveckling skulle ske kring Vass-
bottnen.
Det var spännande att se hur olika 
man tänkt och vi fick mycket med 
oss tillbaka att tänka på. 

I diskussionerna efteråt kom vi 
in på den mycket viktiga frågan 
kring prioriteringar. 

Vad är viktigast, att vi får till ett 
stort landmärke eller att det blir 
flera olika insatser som många har 
nytta av?! Ska kommunen stå för 
all utveckling eller går det att lösa 
på flera sätt.



Hemsida och Facebook
På kommunens hemsida finns 
en undersida för referensgrup-
pen. Sök på Hållbar strandut-
veckling. 
Ni kommer också bli inbjudna till 
projektets Facebooksida.

Shoreline Development

Fokus kallbadhus
Projektgruppen hade gjort en liten 
sammanställning om kallbadhus i 
Sverige som presenterade lite olika 
lösningar. 

En diskussion om möjligheterna att 
åter bygga ett kallbadhus i Väners-
borg följde. Det trycktes på vik-
ten av att tänka multifunktionellt 
– målgruppen som badar ute året 
om är alltför liten för att en ensidig 
badhussatsning ska kunna fung-
era som en tillräckligt bred allmän 
mötesplats. Bland annat nämndes 
kombination med:
• Scen för framträdanden
• Konstutställningar
• Konferenser
• SPA, yoga, massage, mm
• Träfflokal för föreningar
• Hyrlokal för fester mm
• Kafé/restaurang
• Minigolf etc.

Det lyftes även att det finns ny tek-
nik för bastu som är bättre ur miljö- 
kostnadssynpunkt (infrarött ljus).

Nästa möte
I slutet av januari får vi besök från 
Botswana igen och då är det dags 
för nästa referensgruppsmöte.  
Det mötet är vårt näst sista så det 
är dags att börja knyta ihop säcken.

Vi återkommer med datum i separat 
inbjudan innan årsskiftet. 


