
Tema: Våra stränder och vatten, hur går vi vidare?

Minnesanteckningar 
referensgruppsmöte, 4 oktober 

och alla fick 5 pluppar att markera 
de idéer man tyckte var viktigast att 
gå vidare med. Kallbadhus och Ak-
tivitetsområde på Sanden fick flest 
markeringar.

Mer input 
Mainne Eriksson berättade om ar-
betet med att utveckla Restad Gård 
med olika verksamheter utifrån 

Det var något färre men mycket 
engagerade deltagare vid höstens 
möte i projektet Hållbar utveck-
ling av strandområden. Fokus på 
några av alla idéer tog dessa ett 
steg vidare mot att bli verklighet.

Under fikastunden som inledde 
mötet samlades man kring alla de 
förslag som kom in förra gången 



läget vid älven och Karls grav.

Per-Ola Rasmussen från kom-
munen berättade om EU-projektet 
Marifus som även det har haft 
fokus på att utveckla vatten och 
strandområden. Till följd av detta 
projekt finns en vandringsled samt 

Dagens workshop
Den här gången provades så kallad 
open space-metodik. De deltagare 
som ville fick gå fram och annon-
sera sin idé och andra som var in-

bl a visionsbilder för Fisketorget 
och Norra sanden. 

Slutligen berättade Pål Castell 
om den kartläggning som gjorts 
under sommaren angånde hur 
Vänersborgs strandnära områden 
används, hur tillgängliga de är 
och hur närvarande vattnet är.

tresserade hängde på och så skapa-
des arbetsgrupper. Möjlighet fanns 
att byta grupp när man så önskade 
men även att skriva upp egna idéer 
att jobba vidare kring. Av alla idé-



Hemsida och Facebook
Projektgruppen ska snarast fixa 
en hemsida och facebooksida 
som informationskanal kring 
projektet.
 

Shoreline Development

er som annonserades var det fyra 
som slutligen presenterades:

KALLIS
Kallbadhus med restaurang/kafé 
och natur-SPA byggs, gärna vid 
Skräcklan nära platsen för det gam-
la kallbadhuset. Ger en socialt håll-
bar mötesplats som förbättrar folk-
hälsan och bidrar till en attraktiv 
stadsmiljö. Det finns mycket kvar 
att utreda: möjligheter till finansie-
ring, strandskydd, drift och så vi-
dare. En facebookgrupp finns redan 
och denna skulle kunna samla in-
tresserade för att börja planeringen 
med  t ex studiebesök i liknande an-
läggningar för att lära av dem. 

VASSBOTTEN RUNT
Ett kontinuerligt stråk runt Vass-
botten med olika aktiviteter både 
för boende och besökare skapas. 
Stråket ska vara så brett att gående 
och cyklar kan vara tryggt åtskiljda. 
Fokus är på att underlätta vardags-
motion, knyta samman stadsdelar 
men även arrangera tävlingar för 
löpning, cykling och annat.

GÄSTHAMNAR
Vänersborgs fyra gästhamnar ut-
vecklas genom att det skapas ett 
bättre samspel mellan dem. Möj-
ligheterna att angöra direkt till 
centrum förbättras. Standarden 
höjs vad gäller el/vatten, skylt-
ning, toaletter, badmöjligheter 
med mera. 

STARTPUNKTER
Genom att samla centrala leder 
och attraktiva stråk samt målpunk-
ter på ett ställe, fysiskt på en tavla 
men även i en app/hemsida samt 
märka upp dem ska det bli enklare 
att se allt som redan finns. I en för-
längning kan grupper jobba kring 
att lyfta fram både målpunkter och 
stråk genom att använda både ljus 
och ljud samt kanske även genom 
att skapa egna lokala arrangemang 
(konstverk, evenemang osv). 


