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 samordnare för projektet.

Kommande i projektet
Här kan du läsa mer om vad som är på gång inom projekt Urban Platsinnovation.
Aktivitetsarenan och invigning av snorkellederna vecka 32
Under seglingsveckan Lysekil Women's Match kommer det i år att finnas möjlighet för stora
och små att prova på aktiviteter som snorkling, dykning, kajak och jollesegling samt SUP –
Stand Up Paddle board. För de yngre kommer Lysekils Segelsällskap Gullmar (LSSG) att
erbjuda vattenbollsaktivitet. Svenska Livräddningssällskapet kommer att finnas på plats för
att berätta mer om säkerhet vid vatten.
Aktivitetsarena Lysekil utgår från Lysekils dyk- och kajakhamn vid Släggö. Syftet med arenan
är att marknadsföra kommunens outdoorföretag och visa på det breda utbud som finns i
området.
Under veckan kommer även våra nya snorkelleder i kommunen att invigas. Det kommer att
bli totalt fyra leder, två på Skaftö, en i centrala Lysekil och en på Stora Skeppsholmen. En
snorkelled är en naturstig under vattnet. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med mark- och
vattenägare, näringsidkare och forskningsinstitutioner.
Programmet för aktivitetsarenan hittar du här:
http://www.vastsverige.com/lysekil/e/229346/Aktivitetsarena-Lysekil
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Partnerskapsmöte i Trollhättan den 7 september
I projektet träffas regelbundet alla tjänstemän och intresserade aktörer för att diskutera
utvecklingsfrågor, utbyta erfarenheter och besöka projektrelaterade platser.
I september går turen till Trollhättan för att titta på lekmiljöer som attraktionskraft i
centrum. Är du intresserad av att följa med, hör gärna av dig till projektledare Cia Säll på
cia.sall@lysekil.se

Studieresa till Västervik den 4-5 oktober
I oktober kommer projektet att besöka Västervik som fick utmärkelsen Årets Stadskärna
2017 vid Svenska Stadskärnors årskonferens i maj. Syftet med resan är att lära mer om
Västerviks resa mot utveckling och attraktivitet. Är du intresserad av att följa med, kontakta
projektledare Cia Säll på cia.sall@lysekil.se
Som en förberedelse inför studieresan anordnas en workshop den 27 september klockan
13.30 – 15.00 i Lysekil Centrum Lab i Gallerian i Lysekil. Då kommer vi att förbereda oss
inför besöket och sätta samman ett antal frågeställningar som vi vill söka svar på under
resan. Även om du inte har möjlighet att följa med på resan är du varmt välkommen att delta
på workshoppen.

Kulturveckan den 6-12 oktober
Under kulturveckan i Lysekil kommer projekt Urban Platsinnovation vara representerat på
Oscars. Kom gärna till vår monter och diskutera samhällsutveckling och delge dina tankar
och idéer.

Pågående i projektet
Dessutom har projektet ett antal pågående aktiviteter som kommer att slutföras under
hösten.

Införandet av gratis wifi
Under försommaren påbörjades en utbyggnad av gratis wifi i Lysekils centrum. Den kommer
att utvärderas och kompletteras under sommaren och hösten. För att logga in, välj nätverket
”Lysekil Free Wifi” och klicka på ”logga in”. Du kan vara inloggad två timmar i taget. Efter det
blir man utloggad men det går bra att logga in igen.
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Högskolan Väst i Trollhättan
Högskolan Väst är en partner inom projektet och genomför under sommaren tillsammans
med Lysekils Turistinformation en enkätundersökning kring besöksnäring i centrala Lysekil.
Till hösten kommer resultaten sammanställas och analyseras tillsammans med de
enkätsvaren som samlades in under sensommaren 2016. Detta kommer att ligga till grund
för kommande besöksnäringsstrategi.
Högskolan Väst presenterade projektet vid det internationella Uddevallasymposiet i
Trollhättan i maj. Här kan du läsa mer om Uddevallasymposiet
https://www.hv.se/kalender/juni/uddevalla-symposium-2017/
Projektet kommer också att presenteras när Högskolan Väst medverkar i The Nordic
Symposium on Tourism and Hospitality Research som i år genomförs på Högskolan Dalarna
i Falun.

Workshops kring utveckling av Norra hamnen i Lysekil
Inom ramen för projektet genomförs workshops kring hållbar utveckling av Norra
hamnområdet i Lysekil och den första workshoppen genomfördes i juni. I samarbete med
White arkitekter ska man arbeta fram en metod för hållbar stadsutveckling. Metoden ska
bland annat användas i utvecklingsarbetet kring Norra hamnen.
Norra Hamnstranden/Skandiaverkens område har valts ut som ett pilotprojekt i samarbetet.
White arkitekter leder en innovationsprocess som ska svara på frågan: ”Hur kan området
bidra till en hållbar utveckling för Lysekils kommun?”

Är du nyfiken på vad som hänt tidigare i projektet?
Här tar vi upp några av aktiviteterna i projektet. Om du vill läsa mer kan du gå in på:
lysekil.se/urbanplatsinnovation

Invigning av Lysekil Centrum Lab/Lokala handelns dag den 29 april
Lysekil Centrum Lab är en plats i Gallerian i centrala Lysekil – en kreativ verkstad med fokus
på att fånga upp idéer, ha öppna kreativa workshops, möten och dialog. Genom Lysekil
Centrum Lab vill Lysekils kommun fånga upp det engagemang som finns i samhället.
Lysekil Centrum Lab riktar sig till dig som är intresserad av att påverka kommunens
utveckling och har förslag och idéer eller till dig som är nyfiken och bara vill komma och titta.
Det finns inga ”krav” på prestation. Alla är välkomna!
Samma dag firade vi Lokala Handelns Dag i hela kommunen med butikserbjudanden och
extra fin skyltning.
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Båt- & Havmässan den 26-27 maj
Under ett par soliga dagar i maj var projektet representerat under Båt- & Havmässan i
Havsbadsområdet i Lysekil. Outdoor-utbudet i kommunen stod i fokus som ett smakprov på
de aktiviteter som kommer att erbjudas under Aktivitetsarenan vecka 32.

Invigning av utställningen Skageraks Kapare den 6 juni
Barnutställningen Skagerraks Kapare skapades genom projekt Business to Heritage och
utvecklas nu vidare genom projekt Urban Platsinnovation i Lysekil kommun.
Fram till årsskiftet kommer utställningen att lånas ut till Båt & Sjöfartsmuseet i Onsala.
Utställningen har tidigare visats på Havets Hus och Vikarvets museum i Lysekil och
producerades i samverkan med Malin Wallin och Pontus Johansson samt ACT Innovatum i
Trollhättan.

Kundklubb Lysekil den 9 juni
Den 9 juni lanserades Klubb Lysekil som är ett kundbonussystem för lokala butiker i Lysekil.
Det är projekt Urban Platsinnovation, som tillsammans med butiker i Lysekil arbetat fram en
kundklubb som ska stärka den lokala handeln.
I samband med lanseringen anordnades en skyltningstävling där handlare och aktörer deltog
med kreativitet och engagemang.
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Folder stadspromenader
Vid stormötet för aktörsnätverket Staden vid Havet i juni lanserades de nya
stadspromenadfoldrarna. De finns att hämta på Lysekils turistinformation. Foldrarna finns
på både svenska och engelska och kommer även att finnas på arabiska.

Med detta vill projekt Urban Platsinnovation önska en riktigt glad sommar!
Projektledare Cia Säll, cia.sall@lysekil.se, telefon 070-340 43 72
Delprojektledare Viktoria Drotz, viktoria.drottz@lysekil.se, telefon 072-141 01 07
Delprojektledare Rodrigo Baraona Vargas, rodrigo.baraona@lysekil.se, telefon 070-380 16 51

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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