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Urban Platsinnovation  

Urban Platsinnovation är ett EU-projekt med sju partners som samarbetar för 

att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva 

för både invånare och besökare. Lysekils kommun är samordnande för 

projektet och här får du mer information om vad som är på gång i Lysekil. 

Projektets första stormöte ägde rum i Lysekil under april då partners från både Sverige och 

Norge samlades. Sedan stormötet har projektets styrgrupp träffats två gånger och Interreg 

har fått projektets första delrapport.  

Man har också hunnit med ett studiebesök i Skottland för att titta närmare på hur man 

arbetar med BID (Business Improvement District). 

Läs gärna mer om BID Sverige på www.bidsweden.se  

Den senaste händelsen var ett partnerskapsmöte i Strömstad där man fokuserade på frågor 

kring logistik och parkeringar. 

- Det är viktigt för Lysekils kommun att vi ingår i ett större sammanhang och får tillgång till 

kunskap och erfarenheter från andra. Eftersom vi fått förtroendet att vara samordnande för 

projektet får vi en god överblick vilket är positivt för oss, säger Cia Säll från Lysekils kommun 

som är projektledare på övergripande nivå i Sverige.  

Studieresa till Skottland 

I maj gjorde projektet en studieresa till Edinburgh i Skottland för att få veta mer om BID-

metoden (Business Improvement District). BID-metoden innebär att fastighetsägare, ideella, 

privata och offentliga organisationer samverkar för att tillsammans utveckla samhället. Med 

på resan var representanter från Trollhättans kommun, City Trollhättan, Skaftö Ö-råd, 

Lysekils kommun, Lysekils näringsliv, Fredrikstad kommune och Fredrikstads näringsliv. 

 

I Skottland fick man veta med om Business Improvement District. 
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Centrumutvecklingsgruppen  

Centrumutvecklingsgruppen består av representanter från näringslivet och 

näringslivscentrum tillsammans med medarbetare från Lysekils kommun. Gruppen tittar på 

hur man genom samverkan kan utveckla Lysekils centrum i positiv riktning.  

Centrumutvecklingsgruppen bildades försommaren 2015 och träffas regelbundet. Nya 

deltagare som vill vara med och bidra hälsas varmt välkomna till gruppen. Kontakta 

delprojektledare Rodrigo Baraona Vargas, rodrigo.baraona@lysekil.se, om du är intresserad.  

Inventeringspromenader 

Under våren har två så kallade ”inventeringspromenader” genomförts tillsammans med 

näringsidkare och representanter för Lysekils kommun. Tillsammans har man promenerat 

genom Lysekil och analyserat den fysiska miljön på temat ”entréer och värdskap”. Man har 

också gjort en inventeringspromenad för att titta på skyltning för vägar och butiker. 

Resultatet av promenaderna håller på att sammanställas och kommer att fungera som 

underlag i det fortsatta arbetet med att utveckla centrala Lysekil.  

Invigning av Lysekils stadspromenader 

Lysekil har sedan tidigare haft ett antal stadspromenader med olika promenadslingor genom 

staden. Både markeringarna och kartmaterialet har med tiden blivit slitet och därför varit i 

behov av upprustning. Lysekils kommun och Turistbyrån har tillsammans uppdaterat 

promenaderna för att öka tillgängligheten och få med fler delar av Lysekil.  

Varje promenad har nu sin egen färg och sin egen symbol och även kartmaterialet är 

uppdaterat och kan användas via mobiltelefon eller som traditionell karta. Under sommaren 

finns möjlighet att gå på tipspromenad via stadspromenaderna med start vid Turistbyrån. 

Tipspromenaden finns både på svenska, engelska och arabiska. Stadspromenaderna invigdes 

av författaren Viveca Lärn i samband med nationaldagsfirandet i stadsparken. Viveca Lärn 

delade med sig av sina smultronställen längs med de olika promenaderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Författaren Viveca Lärn fick äran att inviga stadspromenaderna. 
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Aktivitetsarena Lysekil under Lysekil Women’s Match 

Lysekils stads läge vid havet erbjuder unika utvecklingsmöjligheter till vattennära aktiviteter. 

Under andra veckan i augusti är det återigen dags för seglartävlingen Lysekil Women´s 

Match. Denna vecka står utomhusaktiviteter i fokus med bas vid Lysekils dyk och kajakhamn. 

Syftet med aktivitetsarenan är att visa på vilket utbud av utomhusaktiviteter området kan 

erbjuda. Man kommer ha möjlighet att prova på snorkling, dykning, kajak och segling. 

Läs gärna mer om Aktivitetsarena Lysekil:  

http://www.vastsverige.com/lysekil/e/229346/Aktivitetsarena-Lysekil 

Dessutom anordnas en seminariedag på temat ”Marina näringar som bidrar till en bättre 

havsmiljö”. Seminariet anordnas tisdagen den 9 augusti och vänder sig till entreprenörer och 

företagare.   

Läs gärna mer om seminariedagen ”Havsnära affärer”: 

http://www.foretagarna.se/Kalender/Vastra-

Gotaland/Lysekil/2016/augusti/seminariedagar---lysekil-womens-match/ 

Besök Urban Platsinnovation på Lysekils kommuns webbplats 

Urban Platsinnovation har sina egna webbsidor på Lysekils kommuns webbplats. Där kan du 

läsa mer om vad som händer i Lysekil men också om projektets arbete på mer övergripande 

nivå. 

Välkommen att besöka oss på: 

www.lysekil.se/urbanplatsinnovation 

Trevlig sommar! 

Projektledare Cia Säll, cia.sall@lysekil.se , telefon 0703-404 372. 

Delprojektledare Rodrigo Baraona Vargas,  rodrigo.baraona@lysekil.se  

Delprojektledare Viktoria Drotz, viktoria.drotz@lysekil.se   

Om Urban Platsinnovation 

Urban platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter 

ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Syftet är att öka 

konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att 

skapa ett mer levande centrum.  

Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans 

stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets 

norska partner.  

Urban Platsinnovation finansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge och pågår till och 

med september 2018. 
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