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Vänermuseets utställning Min plats i
biosfären visas i tre kommuner i sommar
I sommar vandrar Vänermuseets utställning Min plats i biosfären runt i
biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Utställningen kommer stå
på tre omtyckta platser och lyfta forskning om vilka favoritplatser människan
har och vad de platserna betyder för människan.
Hur påverkar dessa platser människan och hur kan människan påverka dem?
Ett forskarlag vid Göteborgs universitet och Högskolan i Gävle har undersökt
vilka attityder och tankar boende i biosfärområdet har kring sina

favoritplatser. Forskningen har finansierats av Riksantikvarieämbetet och
spridningen av forskningsresultaten finansieras av Formas
– Våra favoritplatser påverkar vårt välmående, både när vi är på plats och
långt borta. Vi tillbringar gärna tid vid dessa platser och är stolta över dem.
En favoritplats som inte längre finns fortsätter vara en plats vi minns, säger
Igor Knez, professor i psykologi vid Högskolan i Gävle.
En favoritplats blir viktig att bevara och utställningen lyfter fram hur
biosfärområdets kommuner jobbar med detta. Utställningens besökare
kommer inte bara kunna ta del av vilka platser andra gillar, de kommer själva
kunna dela med sig om vilka platser de tycker är viktiga att skydda och ha
kvar.
Utställningen Min plats i biosfären kommer visas vid Stenhusbacken i
Fröslunda, i Lidköpings kommun under juni, vid Ekudden i Mariestads
kommun under juli och avslutningsvis i Stora stenbrottet i Götene kommun
under augusti månad.
I utställningen får besökarna även chansen att kunna se alla platser under
olika årstider genom filmklipp, ta del av biosfärområdet och dela med sig om
hur de tycker det ska förvaltas och utvecklas på ett hållbart sätt.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun
Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till
Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott
och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det
vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen
och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag
att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en
välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.
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