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Lägesbild från Urban Platsinnovation
Urban Platsinnovation är ett EU-projekt som ska arbeta för att få mer
kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för
både invånare och besökare. Högskolan Väst, Lysekils kommun,
Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls
kommun samt Fredrikstad kommune deltar i projektet.
Cia Säll från Lysekils kommun är övergripande projektledare i Sverige och gör en
sammanfattande lägesbild av projektets arbete så här långt.

Vad har hänt sedan projektet startade?
Den 29 februari fick vi besked från Interreg om att vår projektansökan gått igenom.
För att starta upp arbetet samlades vi för ett första stormöte i Lysekil med partners
från både Sverige och Norge.
Sedan stormötet har projektets styrgrupp träffats två gånger och Interreg har fått
projektets första delrapport. Vi har också hunnit med ett studiebesök i Skottland för
att titta närmare på hur man arbetar med BID (Business Improvement District.)
Den senaste händelsen var ett partnerskapsmöte i Strömstad där vi fokuserade på
frågor kring logistik och parkeringar.

Finns det några exempel på aktiviteter som du kan berätta om?
Absolut, alla projektets partners är igång på olika sätt. Åmåls kommun har genomfört
cykelns dag där man uppmärksammar cykeln som ett hälsosamt och miljövänligt
transportmedel samtidigt som det blir en riktig folkfest. Uddevalla kommun har haft
en stor inspirationsdag för företagare med 150 besökare i syfte att lära av varandra
och skapa nätverk. Trollhättans Stad arbetar med att skapa mötesplatser i staden och
i sommar har man skapat ett uppskattat ”foodtruckområde” längs med kanalen i
centrum.
Strömstad kommun fortsätter sitt arbete med infartsparkering och p-bussar för att
underlätta för besökare. Denna modell kommer vi även att prova i Lysekil under
sommaren.
Våra norska vänner i Fredrikstad arbetar intensivt med flödesmätning vilket innebär
att man mäter hur människor rör sig i staden. Ett tillägg till flödesmätningen är att
handlarna lägger till sin omsättning så att man på så sätt kan koppla ihop ekonomi
och flödet av människor.
I Lysekils kommun har vi nyligen invigt våra uppdaterade stadspromenader som man
kan vandra både med hjälp av traditionell karta eller med hjälp av sin mobiltelefon.
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Vad gör du för reflektioner kring projektets arbete?
Jag vill poängtera att alla partners har kommit igång bra med lokala aktiviteter. Det
är ett härligt sorl när vi träffas och alla är måna om att dela erfarenheter och
kontakter. Det är helt enkelt ett gott samarbetsklimat där det händer konkreta saker
vilket känns väldigt lovande.
I höst kommer vi att träffas för två partnerskapsmöten och den 26 till 27 oktober är
det dags för stormöte i Fredrikstad. Det ska bli roligt att arbeta vidare tillsammans
och jag ser framemot en spännande höst.

Projektets första stormöte anordnades i Lysekil på Vikarvets museum, Märtas mat stod för
catering och Strandflickorna för övernattning.

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 projektet.
Välkommen att besöka oss på:
www.lysekil.se/urbanplatsinnovation
Vill du läsa fler lägesrapporter?
Är du nyfiken på arbetet i Urban Platsinnovation hittar du dessa på Lysekils
kommuns webbplats på sidan ”Fakta om Urban Platsinnovation”.
Kontakt
Cia Säll, projektledare på övergripande nivå i Sverige, cia.sall@lysekil.se, telefon
0703-404 372.
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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.
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