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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. 

 

Julmarknad och lajvet ”Tjuvarnas jul” lördagen den 10 december 
Julen står för dörren och detta firas med en mysig julmarknad i centrala Lysekil lördagen den 

10 december med start klockan 10.00.  

Barn och ungdomar hälsas varmt välkomna att vara med i ett levande rollspel, så kallat lajv, 

på temat ”Tjuvarnas jul”. Lajvet arrangeras av Lajvverkstaden som hämtat inspiration från 

julkalendern ”Tjuvarnas jul” från 2011.  

Både Lajvverkstaden och Urban Platsinnovation kommer att finnas på plats i stadsparken vid 

parksnäckan under lördagen – kom gärna och träffa oss! 

En annan punkt på julmarknadens program är invigningen av den ljusinstallation som 

kommer att finnas i Kungsgatans vänstersväng vid Midgård under jul-och nyårshelgen. 

Ljusinstallationen tänds klockan 16.30. och det är företaget ”Svenska on the road” som ligger 

bakom installationen. 

Programmet för julmarknaden och mer information om lajvet och ljusinstallationen finns på 

Lysekils kommuns webbplats: 

 Julmarknad – program  

 Lajv – Tjuvarnas jul  

 Ljusinstallation – Vinterskrud i Kungsgatans vänstersväng vid Midgård  

Julmarknaden arrangeras av Lysekils Handel i samverkan med lokala föreningar, lokala 

aktörer och Lysekils kommun via Urban Platsinnovation.  

 

http://www.interreg-sverige-norge.com/
http://www.ontheroad.se/favicon.ico
http://www.lysekil.se/uppleva-och-gora/evenemang/evenemang/2016-12-02-lysekils-julmarknad-2016.html
http://www.lysekil.se/uppleva-och-gora/evenemang/evenemang/2016-11-29-tjuvarnas-jul---lajv-pa-lysekils-julmarknad.html
http://www.lysekil.se/uppleva-och-gora/evenemang/evenemang/2016-12-06-vinterinspirerad-ljusinstallation.html
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Tidigare i höst anordnades ett öppet planeringsmöte där alla som ville var välkomna att delta 

i planeringen. Den gemensamma insatsen har resulterat i ett härligt julmarknadsprogram. 

Besöksundersökning – dags för djupintervjuer 

Under sommaren genomfördes en besöksundersökning i Lysekils kommun med hjälp av 

Turistbyrån. Undersökningen har tagits fram av Högskolan Väst och är en del av arbetet i 

Urban Platsinnovation. 

Högskolan Väst genomför nu djupintervjuer med företag och organisationer i Lysekils 

kommun. Intervjuerna är en del av undersökningen som kommer att presenteras i mars 

2017. 

Högskolan kommer också att besöka näringslivsenheten och Turistbyrån i Lysekils kommun 

för att få veta mer om arbetet med företagsstöd.  

Stadspromenaderna på Lysekils kulturvecka  
De nya fina stadspromenaderna som invigdes i somras fanns med under Lysekils kulturvecka 

i montern för Urban Platsinnovation. Där kunde man delta i en kulturinspirerad 

tipspromenad och ge inspel till utvecklingen av promenaderna. Många bra tips kom in under 

veckan och stadspromenaderna kommer att kompletteras med ett tryckt material och göras 

mer tillgängliga digitalt. 

Utveckling av Lysekils dyk-och kajakhamn samt aktivitetsarena 
I mitten av oktober träffades näringsidkare inom outdoor för att titta på 

utvecklingsmöjligheter av Lysekils dyk-och kajakhamn samt konceptet aktivitetsarena. 

Aktivitetsarena innebär att man kan prova på aktiviteter som segling, dykning och paddling 

under seglartävlingen Lysekil Women’s Match. Det blev ett mycket positivt möte och man 

jobbar nu vidare med utvecklingen av aktivitetsarenan inför tävlingarna 2017. 

Ett annat uppskattat möte på samma tema var studiebesöket på ”Kajak i Grundsund” som 

drivs av Christina Ingemarsdotter. Utöver outdoorföretag fanns även Turistbyrån på plats 

och det blev många värdefulla dialoger. 

Uppskattat kvällsmöte på tema E-handel 
Den 23 november bjöd Urban Platsinnovation in till ett kvällsmöte på Grand Hotel Lysekil 

med tema E-handel för alla intresserade. Det blev en välbesökt och uppskattad kväll med 

inspiration och matnyttiga tips från föreläsare Lars Svensson från Wixton. 

I september anordnades ett annat kvällsmöte på Folkets Hus med fokus på sociala medier 

och inspiration från City Trollhättan. 

Ambitionen med dessa kvällsmöten är att lyfta intressanta och aktuella ämnen. Om du har 

tips och önskemål på innehåll och föreläsare är du välkommen att kontakta delprojektledare 

Viktoria Drotz viktoria.drotz@lysekil.se. 

 

 

 

http://www.interreg-sverige-norge.com/
http://www.vastsverige.com/lysekil/b/76667/Kajak-i-Grundsund-Skafto
mailto:viktoria.drotz@lysekil.se
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Partnerskapsmöte i Trollhättan 

I början av december samlades Urban Platsinnovation i Trollhättan för ett partnerskapsmöte. 

Där delade Trollhättan med sig av sitt utvecklingsarbete med stadens centrum och berättade 

mer om stadsrumsanalys och ”Purple flag”.  

Stadsrumsanalys innebär att man tittar på hur logistiken i en stad fungerar och hur lätt det är 

att hitta och ta sig fram. ”Purple Flag” handlar om att skapa en trygg och levande stad inte 

bara dagtid utan även efter klockan 17. Det blev också information från Maria Felle från City 

Trollhättan som berättade om arbetet med centrumföreningen. Maria Felle känner vi igen 

från kvällsmötet på Folkets Hus i september då hon inspirerade på samma tema.   

Tack för bra arrangemang 
Under året har Urban Platsinnovation haft nöjet att samlas både i storgrupp och i styrgrupp i 

Lysekils kommun. För att visa kommunens utbud av konferensmöjligheter har projektet 

träffats på Strandflickorna, Röe gård och Gullmarsstrand. Det har varit utmärkta 

arrangemang på alla tre ställena vilket vi vill tacka särskilt för. 

Gott och blandat – fler nyheter från Urban Platsinnovation 
För dig som vill veta mer om projektets arbete och aktiviteter vill vi tipsa om nyheter som 

publicerats på Lysekils kommuns webbplats. Klicka vidare och läs mer om oss: 

 Lights in Alingsås - studiebesök 

 Rapporter från HUI – gästnattsstatistik, handel och turismekonomiska effekter  

 Seniormässan  

 Staden vid havet – stormöte med nätverket 

 Urban Platsinnovation i Fredrikstad - stormöte 

 Årets värdskapare  

Sist – men inte minst 
Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla för ett härligt och kreativt samarbete under året som gått. 

Det ska bli spännande att fortsätta utvecklingsarbetet ihop och vi ser framemot vår fortsatta 

resa. 

God Jul och Gott Nytt År! 

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 

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 

 

 

 

http://www.interreg-sverige-norge.com/
http://www.lysekil.se/kommun-och-politik/projekt/urban-platsinnovation/urban-platsinnovation-i-lysekil/nyheter-for-urban-platsinnovation-i-lysekil/2016-11-09-amals-kommun-arrangerade-studieresa-till-alingsas.html
http://www.lysekil.se/kommun-och-politik/projekt/urban-platsinnovation/urban-platsinnovation-i-lysekil/nyheter-for-urban-platsinnovation-i-lysekil/2016-10-20-rapporter-fran-hui-kring-gastnattsstatistik-handel-och-turismekonomiska-effekter-i-lysekils-kommun.html
http://www.lysekil.se/kommun-och-politik/projekt/urban-platsinnovation/urban-platsinnovation-i-lysekil/nyheter-for-urban-platsinnovation-i-lysekil/2016-11-14-seniormassan-2016.html
http://www.lysekil.se/kommun-och-politik/projekt/urban-platsinnovation/urban-platsinnovation-i-lysekil/nyheter-for-urban-platsinnovation-i-lysekil/2016-10-25-stormote-med-staden-vid-havet.html
http://www.lysekil.se/kommun-och-politik/projekt/urban-platsinnovation/overgripande-nyheter-for-urban-platsinnovation-/2016-10-31-stormote-i-fredrikstad.html
http://www.lysekil.se/naringsliv-och-arbete/nyheter-for-naringsliv-och-arbete/nyheter-for-naringsliv-och-arbete/2016-10-20-arets-vardskapare-2016.html
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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. 

http://www.interreg-sverige-norge.com/

