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Ny Väner-webb lanseras på Båtmässan i
Göteborg
Den 31 januari – 9 februari finns Vänersamarbetet och Gästhamnar i Vänern
på plats på den internationella båtmässan i Göteborg. Tillsammans ska de
lyfta Vänern som turistdestination, framförallt till de som tänkt sig besöka
Vänern med båt.
Nytt för i år är lanseringen av en ny Väner-webb i samband med Båtmässan.
Den nya webben heter lakevanern.se och med många vackra bilder ska den
inspirera till att upptäcka Vänern som besökare, både från land och till sjöss.

Den delen som vänder sig till besökare produceras i samarbete mellan de 13
kommunerna kring Vänern, Vänermuseet, Gästhamnar i Vänern, Visit
Värmland och Turistrådet Västsverige.
-Den nya lakevanern.se blir ett bra skyltfönster för att visa upp och berätta om
alla fantastiska möjligheter till upplevelser som finns kring Vänern. Tillsammans
hoppas vi på att locka ännu fler besökare till Vänern, säger Madeleine Norum,
projektledare för Lake Vänern Grand Tour, en satsning för att utveckla Vänern
som destination.
På den nya Väner-webben kan man också ta del av senaste nytt om viktiga
utvecklingsfrågor för Vänern och vilka organisationer som arbetar med dessa.
Det handlar om sjöfart, besöksnäring, fisket, vattenreglering och vattenvård.
-Vi vill visa Vänern som destination men också som en fantastisk resurs att bo
och verka kring. På den nya webben berättar vi därför även om Livet vid Vänern
och viktiga utvecklingsfrågor i samhället kring Vänern som ger förutsättningar för
en hållbar framtid för både besökare och lokalbefolkning, säger Laila Gibson,
verksamhetssamordnare för Vänersamarbetet.
På Väner-webben samlas nu olika organisationers webb-sidor, som
Vänersamarbetet, Vänerrådet, Gästhamnar i Vänern och Vänerregionens
Näringslivsråd.
Vänersamarbetet är de 13 Väner-kommunernas samarbetsorganisation.
Föreningens ändamål är att bedriva utvecklingsarbete som bidrar till en
hållbar maritim tillväxt, attraktiv miljö och annat som bidrar till att skapa en
bra livsmiljö för boende, brukare och besökare kring Vänern.
Kontakt:
Madeleine Norum, projektledare Lake Vänern Grand Tour. Tel: 072-204 75 21,
mail: madeleine.norum@vanern.org
Laila Gibson, verksamhetssamordnare Vänersamarbetet. Tel: 076-78 72 798,
mail: laila.gibson@vanern.org

Destination Läckö-Kinnekulle AB ägs av kommunerna Götene och Lidköping
tillsammans med näringslivet i de båda kommunerna. Destinationsbolaget
har i uppdrag att arbeta med destinationsmarknadsföring, affärsutveckling
och utveckling av nya och befintliga besöksmål, evenemang,
mottagningsservice och tjänsteförsäljning.
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