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Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid.
Men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden.
Och arbetet har redan påbörjats!

Lokal Utvecklingsplan
Arbetet med att ta fram denna lokala utvecklingsplan startade med ett öppet möte den 18 mars
2013.

Vid detta möte genomfördes ett processarbete som utgick från frågan;

Med VAD/HUR kan vi tillsammans utveckla Vänerkanten?

Processarbetet ledde fram till att det bildades fyra olika arbetsgrupper som därefter arbetade
vidare med sex olika utvecklingsområden:
•

Samverkan

•

Service

•

Näringsliv

•

Information & marknadsföring

•

Infrastruktur

•

Utbildning

Det gemensamma materialet har därefter sammanställts.

Sammanställningen justerades och kompletterades i omgångar för att slutligen redigeras av en
mindre grupp deltagare.

Arbetsgruppernas arbete kompletterades med en gemensamt framtagen SWOT-analys, (strengths,
weaknesses, opportunities, threats) som beskriver Vänerkantens styrkor, svagheter, möjligheter och
hot.

Den Lokala Utvecklingsplanen bör ses som ett ”levande material” och kan därför uppdateras i
takt med det framtida arbetet med ett förverkligande av planens viljeinriktning.

Vår bygdeprofil
Visnums-Kils socken ligger söder om Kristinehamn på en halvö i Vänern och omfattar även öar i
en skärgård. Socknen består av ett småbrutet landskap.
I Visums-Kil och Visums västra del, som utgör Kristinehamns sydliga utpost mot Vänern, finns
en rik flora och fauna. Där finns även ett av Kristinehamns största klippbad, Baggerud, med ett
intilliggande långgrunt sandbad och en camping. De vackra solnedgångarna i Baggerud är
omtalade. Visnums-Kil betecknas av somliga som en ”oslipad diamant”.
Flera stora naturreservat ligger i Visnums Kil, varav Värmlands enda våtmarksreservat,
Kilsviken, skyddat enligt Ramsarkonventionen. Med sina 126 hektar utgör Kilsviken det
fjortonde största våtmarksreservatet i Sverige bland totalt 51 reservat. Till Kilsviken räknas också
östra delen av Nötöns naturreservat. Dessutom finns inom området i söder och sydväst de till
Vänern gränsande naturreservaten Arskagen, Linsön och Dyrön.
Fornlämningar: Bygden har varit bebodd sedan stenåldern. Olika stenåldersfynd har gjorts, bland
annat en stenyxa. Från bronsåldern finns spridda gravrösen. Från järnåldern finns tre gravfält och
en domarring.
Namnet: Namnet skrevs 1334 Kile och har sitt namn efter den kilformade Vänervik som socknen
befinner sig vid
I Nybble finns lanthandel, hotell (Hotell Svedjegården och Hotell Carlslund) med konferens och
vandrarhem, vårdcentral, hemstjänst och annan service. I övrigt finns Värmlands Säby som är en
herrgård med anor från tidigt 1200-tal, Nybbles gamla skola med fritidsverksamhet för bygdens
barn, samt ett rikt fågelliv i Kolstrandsviken
I Hult finns gårdsslakteri och butik, sommarhem med kapell, bad och camping,
Vänerkanten erbjuder i övrigt en lantbruksbygd med skog och omfattande yrkes- och fritidsfiske.
Här finns också fritidsbebyggelse med ett ökande åretruntboende.
Hembygdsföreningen, Svenska kyrkan och Missionsföreningen anordnar olika aktiviteter och
arrangemang.
Nyinflyttande och besökare vittnar om det gynnsamma klimatet både i natur och människors
kynne. Folket som bor här utmärks av sin genuina vänlighet.
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Summa

Byar
Ansgård

Elinerud

Medhamn

Bengtsgård

Hasselmarken

Nybble

Berg

Hult

Sund

Brattsand

Källviken

Valunda

Ed

Kärr

Vike

Ed

Hygn

Kilsby

Nynäs

Värmlands-Säby

Gods och gårdar

Föreningsliv
Centernavdelningen
Föräldrakooperativet Gläntan
Grannsamverkan i Nybble, Vike och Visnums-Kil
Hults Tennisklubb
Kilsvikens landsbygdsförening ek. för
LRF
Medhamns Sommarstugeförening
Nybble med omnejds intresseförening och Bygdegård
Svenska Kyrkan i Visnum och Visnums- Kil
Vike Bad- och Båtklubb
Vike Byalag
Vike Fiberförening
Visnum/Visnums-Kil Vägföreningar
Visnums Missionsförsamling/SMU
Visnums- och Visnums-Kils Hembygdsförening och bygdegård

Näringsliv

Antal företag i Vänerkanten
Jordbruk och skogsbruk

(UC AB Marknadsinformation samt karl-Åke Andersson)

82 *

Tillverkning

5

Övriga tillverkningssektorn

2

Byggnads

13

Handel

6

Transport

7

Hotell och restaurang

2

Företagstjänster
Övriga
Summa

24 **
6
147

* Innefattar alla registrerade jord– och skogsbruk, d v s även mindre privata ägor.
** Förvaltning, konsult– och reklamverksamhet, redovisning och bokföring m m

Översiktsplan
Alla kommuner skall enligt lag ha en översiktsplan som visar den långsiktiga användningen av
mark- och vattenområden inom kommunen. Översiktsplanen, som i sig inte är juridiskt bindande,
är en vision för kommunens framtida utveckling och ska ge vägledning vid beslut som rör dess
frågor. Översiktsplanen skall aktualiseras en gång varje mandatperiod.
Översiktsplanen syftar till att i stora drag peka ut lämplig och önskvärd användning av områden
inom kommunen. Vidare skall översiktsplanen vara en redovisning över så kallade allmänna
intressen, såsom värdefulla naturområden, vattenresurser, kulturminnen och viktiga
transportleder, vilka kräver hänsyntagande vid användning av marken.
Som tillägg till gällande översiktsplan finns ibland så kallade Fördjupade översiktsplaner eller
Tematiska tillägg till översiktsplanen.
En fördjupad översiktsplan kan upprättas för ett område eller en geografisk del av kommunen och
syftar till att ytterligare klargöra förutsättningarna inom området och används oftast som ett
underlag för fortsatt planering inom området. Ett tematiskt tillägg är ett tillägg till
översiktsplanen som behandlar ett specifikt ämnesområde inom hela översiktsplanens geografiska
utbredning, till exempel vindkraft, sjönära boende, buller eller grönområden. Ett tematiskt tillägg
används, på samma sätt som en fördjupad översiktsplan, som underlag för fortsatt planering.
Om ett område finns väl beskrivet i översiktsplanen eller om det finns en fördjupad översiktsplan
för området så kan detta förenkla framtagandet av detaljplaner.
En fördjupad översiktsplan finns för Vänerkanten där det fastslås särskilda miljöhänsyn gällande
vatten och avlopp mm då Kristinehamns kommun väntar ett ökat permanentboende där. Viss
detaljplanering finns endast i del av Medhamn. Utsättning av LIS-områden (sjönära bebyggelse)
är ej tidplanelagd men möjligheter (och önskemål) finns för att inrätta sådana

En SWOT-analys (strengths, weaknesses, opportunities, threats) visar på de styrkor, svagheter,
möjligheter och hot/hinder som alla kan utgöra en möjlighet i det framtida arbetet för att skapa
en långsiktig och hållbar bygd sett ur ett underifrånperspektiv.

Styrkor
Hotell och restaurangverksamhet
Flertal mindre serviceföretag
Gårdsbutiker med egna slakterier
Bad, camping, servering och fiske
Missionsförsamlingens och Svenska kyrkans aktiviteter
Flera fina naturreservat med rikt fågelliv och strövområden
Innanhavet Vänern med rent vatten, rikt fritidsfiske och fiskevatten
Vacker orörd natur som till stora delar är sjönära
Flera campingar och badplatser vid Vänerkusten
Rikt djur- och fågelliv
Frisk luft och härligt klimat (sjöluft i zon 2)
Centralt läge till Stockholm/Göteborg/Oslo
Historiskt intressant område
Företagsrik bygd

Svagheter
Skolan nedlagd
Dålig infrastruktur (vägar, mobil täckning, bredband/fiber)
Naturreservaten delvis dåligt underhållna
Dålig skyltning för turister och besökande
Kommunens visade ointresse och ovilja att göra något åt svagheterna

Möjligheter
Landsbygdsskola enligt nytt koncept
Svedjegården hotell, konferens och vandrarhem, utvecklat samarbete
Utveckla Nybble husvagns- och husbilsparkering
Kärr skola, nyetablering av verksamhet
Baggeruds Camping & Fiske, ökad satsning på camping/bad och servering, uthyrning av
stugor/samlingslokal
Svenska kyrkan och Missionsförsamlingen, pilgrimsvandringar m m för invånare och besökare
Markägare tillhandahåller tomtmark för bebyggelse
Förbättrade vägar och skyltning
Ökad inflyttning av barnfamiljer pga erkänt bra skola samt goda boendemöjligheter
Utveckling och bättre skötsel samt marknadsföring av naturreservaten ger möjligheter till ökad
tillgänglighet, service och sysselsätning
Ökad besöksnäring ger ökad sysselsättning, service och ny bebyggelse
Båthamn för båtturister
Ökad föreningsaktivitet och samverkan i bygden
Utveckling av Nybble-Grillen
Utnyttja Vänerns fiske och satsa på fisketurism
Ta vara på landsbygdens möjligheter (grön arena, gårdsbutiker, djur)
Turismskyltar – bruna skyltar Nybble-Ed-Hult-Järsberg
Att kunna nå vattnet (skyltar efter vägen)

Hot
Fortsatt ökad utflyttning av barnfamiljer p g a skolans nedläggning
Nedläggning av affären
Nedläggning av vårdcentralen
Nedläggning av hotell och restaurangverksamhet
Flytt av hemtjänsten till tätorten
Ökade fastighetspriser
Igenväxning av strandkanter på grund av vattenregleringen

Vår vision inför framtiden
För att kunna genomföra vår vision har vi prioriterat sex områden:
•

Vi vill verka för en ökad samverkan inom bygden

•

Vi vill utveckla bygdens service

•

Vi vill utveckla bygdens näringsliv

•

Vi vill verka för en förbättrad information och marknadsföring av bygden

•

Vi vill utveckla bygdens infrastruktur

•

Vi vill verka för en utveckling av skola och utbildning i bygden

Visionen i korthet

SAMVERKAN
Regelbundna samverkansträffar mellan företag, föreningar, församlingar och byalag.
Nätverk företagare för t ex gemensamma offerter/upphandlingar, avtal, service etc
Nätverk kultur- och bildningsverksamhet
Nätverk för gemensamma aktiviteter (friluftsliv, jaktstig, fester etc)
Länk till gemensam hemsida - websamarbete
Fler friluftsaktiviteter som samlar olika åldrar, bakgrund, kultur mm
Samverkan politiker, tjänstemän och bygd
Bättre samarbete med kommunen (även jobba för mindre regelkrångel)
Alla bör dra åt samma håll för att sätta bygden på kartan
Ideell verksamhet ger reklam för bygdens företag

SERVICE
Bevara affären genom ökad köptrohet
Återinstallera macken
Bevara vårdcentral och hemtjänst
Återöppna apotek
Nyuppföra en idrotts- eller motionshall
Ny bebyggelse, gärna med båtplats
Orienteringsskylt över Vänerkanten med ortsnamnen och olika begivenheter (kyrka, hotell,
hembygdsgård, bad, naturreservat mm, samt karta
Anslagstavlor och kalendarium

NÄRINGSLIV
Bevara och utveckla det lokala näringslivet, lantbruket med djurhållning och stödja
nyetableringar
Ökad naturturism och tillgängliggöra naturskyddsområden, bland annat bättre parkeringar
Ökad turism och besöksnäring ger sysselsättningsmöjligheter, efterfrågan på fritids/permanentboende, tomtförsäljning, bostadsbyggande, fastighetsservice
Återskapa blankvatten
Gör det enklare och förmånligare att starta och driva företag på landsbygd
Få till stånd enklare och rimligare livsmedelsregler och förbättra möjligheterna för att lokala
producenter ska kunna ha direktförsäljning/servering
Bidra till att utveckla kommunens/kommunernas upphandling av lokalproducerat
Tillstånd för vindkraft

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING
Ökad information/inbjudan till Vänerkanten för boende, besökande, inflyttande, inom Sverige
och i Mellan- och Sydeuropa
Broschyrer för besökande
Informationsmaterial för nyinflyttade
Informativ och funktionell websida med genomtänkta länkar, t ex information om lokala
elektriker, bilreparatörer, hotell, restauranger, promenadstigar, husbilsparkering mm
Gemensam logga för Vänerkanten
Skyltning till och inom Vänerkanten
Lokala skyltar på byar och gårdar
Informationstavla Nybble/Järsberg, samt uppdatera lokala informationstavlor

INFRASTRUKTUR
Bättre vägar och vägunderhåll
Bussförbindelser och anropsstyrd trafik utvecklas kontinuerligt
Skolskjutstrafiken värnas och utveckla (max 2 x 45 min inklusive ställtid)
Fungerande kommunikation – mobil telefoni, bredband, fiberuppkoppling
En väl fungerande och utbyggd digital funktion är avgörande för
– arbete hemifrån/distansarbete
– befintliga och nyetablerade företag
– skola och samlingslokaler
– folkbildningen
– hemtjänsten
– räddningstjänsten

UTBILDNING
Barnomsorg i bygden med dagis, fritids och grundskola
Nysatsning på skola med natur-ekologi och kretsloppstänk. Tillgänglig även för stadsbarn
Närproducerad skolmat

Kontaktpersoner:

Karl-Åke Andersson
070 – 320 44 11
karl-ake.47@live.se
Lars-Åke Westin
070 – 244 66 17
hldansoteket@telia.com

