
Tema: Våra stränder och vatten, miljö och affärsmässighet

Minnesanteckningar 
referensgruppsmöte, 7 mars 

berättade lite kort om projektet 
för dem som var nya för dagen. 
Målet är ett bättre Vänersborg - 
mer hållbart och attraktivt. Detta 
nås   genom att använda stränderna 
mer hållbart och som en resurs för 
invånare och företag. Vårt arbete 
lägger grund för ett förändringsar-
bete och ska summeras i ett doku-
ment som visar på en strategi för 

Lite nytt folk, nya konstellationer  
och nya frågeställningar tog tre 
av våra fyra idéer ett snäpp när-
mare verkligheten. Maria Com-
stedt från destination Hornbor-
garsjön inspirerade och guidade 
oss genom metoden NÖHRA.

Mötet började med att Pål Castell, 
en av projektgruppens medlemmar, 



utveckling av Vänersborgs strand-
områden.

Lära av andra 
Maria Comstedt som just nu jobbar 
med Destination Hornborgarsjön 
höll i dagens arbets- och inspira-
tionspass. Maria har under många 
år arbetat med olika projekt med 
mål att utveckla och få ekonomi 
inom främst turismområdet.

Under kvällens föreläsning pre-
senterade hon metoden NÖHRA 

som är ett sätt för att snabbt få en 
inblick i hur reell en idé är och 
vad som krävs för att ta den vidare 
från ord till handling.

NÖHRA
Metoden är en förkortning för det 
som ingår nämligen:
Nuläge
Önskat läge
Hinder
Resurser
Aktiviteter 



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

Arbetet med NÖHRA genomfördes 
under kort tid. 5 minuter fick ägnas 
åt vardera rubrik så det blev verkli-
gen effektivt arbete!
Genom metoden riskerade man inte 
att fastna i någon del utan samtliga 
delar belystes lika mycket och allt 
kunde lätt sammanfattas på ett stort 
papper. Resultatet blev också något 
mycket konkret, en tydlig genom-
lysning av vad som krävdes för att 
komma vidare.

De tre grupper som bildades hade 
till stor del nytt folk som såg nya 
möjligheter och hinder i de sedan 

tidigare etablerade idéerna. Med 
NÖHRA-metoden har vi nu tagit 
ytterligare ett steg på vägen med 
Kallis, Gästhamnar och Start-
punkter. 

Projektgruppen i Botswana
I oktober besökte vi svenskar 
Botswana. Det var torrperiod 
och floden Chobe hade lågvatten. 
Skillnaden mot högvatten är ca 
6 meter vilket är en faktor att ta 
med i planeringen. En annan är 
deras förhållande till de vilda dju-
ren, främst elefanter, vattenbufflar 
och flodhästar. Alla, såväl gammal 
som ung är överens om att djuren 
måste ha tillgång till floden.

Nästa möte
Höstens möte blir i månadsskiftet 
augusti/september och då kommer 
vi ha den botswanska gruppen på 
plats. Datum sätts inom kort.


