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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 samordnande för 

projektet och här får du mer information om vad som är på gång i Lysekil. 

På gång 

Kulturveckan den 7 till 13 oktober 

Under kulturveckan finns Urban Platsinnovation på plats på Oscars i Lysekil för att 

berätta om projektets arbete. Passa gärna på att gå en kulturinspirerad tipspromenad 

som följer en av de nya stadspromenaderna, tipstalonger delas ut i montern. 

Den som vill ha en genomgående presentation av projektet ska spetsa öronen 

ordentligt söndagen den 9 oktober klockan 14.30 när projektledare Cia Säll och 

delprojektledare Viktoria Drottz håller föredrag på Oscars.  

 

Utveckling av aktivitetsarena 

Den 19 oktober träffas näringsidkare inom outdoor in för ett uppföljningsmöte där 

man diskuterar hur man kan utveckla konceptet med aktivitetsarena. Aktivitetsarena 

innebär att man kan prova på olika aktiviteter som segling, dykning och paddling. 

Under seglartävlingen Lysekil Women’s Match fanns en aktivitetsarena vid Lysekils 

dyk och kajakbrygga. 

 

Stormöte staden vid havet 

Besöksnätverket ”staden vid havet” samlas den 19 oktober klockan 18.15 på 

Gullmarsstrand för att bland annat utvärdera sommaren som varit. Projektledare Cia 

Säll kommer vara med för att berätta mer om projekt Urban Platsinnovation. 

Anmälan till kvällen sker genom länken nedan och ska göras senast den 17 oktober: 

http://doodle.com/poll/3vx388fgiusccqud 

 

Öppet planeringsmöte inför julmarknaden 
I samverkan med handlarna kommer ett öppet planeringsmöte att hållas den 25 
oktober klockan 18.30 på Akademibokhandeln. Alla som vill vara med och verka för 
en innovativ och mysig julmarknad den 10 december hälsas välkomna. 
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Stormöte i Fredrikstad 
Den 26-27 oktober är det stormöte i Fredrikstad för alla projektpartners. Fokus ligger 
på affärssamverkan, nätverkande och erfarenhetsutbyte. Är du intresserad – kontakta 
projektledare Cia Säll omgående på mail: cia.sall@lysekil.se 

 

Bra att känna till 

Kick-off 

Onsdagen den 28 september bjöd projektet in till en kick-off för att prata om vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns inom Urban Platsinnovation. 

Maria Felle från City Trollhättan berättade om företagens centrumförening och hur 

de samverkar för att få en attraktiv stadskärna. Föreläsare Lotta Ivarsson Lundberg 

pratade om vikten av att vara synlig på sociala medier.  

 

 

Maria Felle från City Trollhättan pratade om centrumförening. 

 

Partnerskapsmöte i Åmål  

Projektets partners samlades i Åmål den 15 september för att dela erfarenheter kring 

centrumutveckling. På plats fanns vd:n för ”Svenska stadskärnor” samt 

representanter från NTF. Det blev en inspirerande och värdefull dag med många nya 

tankar. Läs gärna mer om ”Svenska stadskärnor” på organisationens webbplats: 

http://www.svenskastadskarnor.se/  
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Styrgruppsmöte 

Sist men inte minst så har styrgruppen för projekt Urban Platsinnovation träffats för 

ett styrgruppsmöte. På mötet diskuterades projektövergripande frågor som det 

kommande stormötet. 

 

 
Styrgruppen består av representanter från både Norge och Sverige, här syns delar av gruppen. 

 

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 Lysekil men också om projektets arbete på mer 
övergripande nivå.  Välkommen att besöka oss på:  
www.lysekil.se/urbanplatsinnovation 
 
Härlig höst! 

Projektledare Cia Säll, cia.sall@lysekil.se , telefon 0703-404 372.  

Delprojektledare Rodrigo Baraona Vargas, rodrigo.baraona@lysekil.se 

Delprojektledare Viktoria Drotz, viktoria.drotz@lysekil.se 

 

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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