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1. ÅTERKOPPLING FRÅN STUDIEDAGEN PÅ VÄTTLEFJÄLL 

Stort tack till er för ett givande besöks- och dialogdag på Vättlefjäll. Vi hoppas ni fick en god 
överblick varför behovet av att utveckla en samarbetsplattform / organisation för hållbara 
Vättlefjäll är en regional och kanske till och med en nationell prioritet.  

Att arbete för att natur- och kulturvården och utveckling av tillgängligt friluftsliv blev tydligt 
hur det må i nya former gå hand i hand på ett påtagligt sätt med den sociala hållbarheten.  

Ni såg påtagligt hur de mest tätbefolkade områden i vårt land med t.ex. Gårdsten, 
Rannebergen och Lövgärdet som inte är stadskärnor, där ca 80 procent av befolkningen är 
utrikesfödda, är en del av själva Vättlefjäll. Vättlefjäll blir en viktig plats för integration och 
inkludering för att lära sig svensk naturkultur. Vättlefjäll är ju också Göteborgsområdets 
största friluftsområde med flest sjöar inklusive naturskyddsområde.  

I slutet av dagen hemma i Sagas förunderliga hus väcktes förslag till beslut och frågor med 
koppling till det vi vill har er snabba återkoppling på  

Vättlefjäll - Ett naturområde med nationell prioritet:  
Angered har en utrikesfödd befolkning på ca 80 
procent.  Nordöstra Göteborg som är den tredje mest 
tätbefolkade tätorten i Sverige och den största 
tätorten i Sverige som inte är sin kommuns tätort. 

Vättlefjäll är i sin helhet ca 5 000 ha och omfattar Ale, 
Göteborg och Lerum. I detta område ligger Vättlefjälls 
naturreservat som omfattar 2 361 hektar. 



 
2. BESLUT OCH FRÅGOR DÄR VI VILL HAR SNABB ÅTERKOPPLING FRÅN ER 
 
a. Länsstyrelsen huvudinbjudare till flera stormöten  
Gruppen beslutade att Länsstyrelsen skulle vara huvudinbjudare till 2 eller fler stormöten i 
form av halvdagar med mål att ta fram förslag till gemensamma visioner och handlingsplaner 
för samarbetsplattformen Hållbara Vättlefjäll 
 
b. Förslag på dag för möte med Sophie och hennes chef m.fl. på Länsstyrelsen 
Att vi Dan och Ulla så snart som möjligt i januari skulle besöka Sophie, hennes chef och 
berörda kollegor för samplanering. När skulle detta passa? 
 
c. Förslag på dag och tider för stormöte i vecka 9 – 28 feb, 1:a eller 2:a mars  
Vi beslutade att vi skulle finna förslag till dagar och tider för ett första stormöte vecka 9. 
 
Vi behöver nu era förslag till dagar för detta stormöte. Vårt förslag är 28 feb eller 1:a eller 
2:a mars. Viktigt att det finns chefer och berörda nyckelpersoner med från länsstyrelsen och 
Västkuststiftelsen denna dag. 
 
Ulla och jag funderar fortsatt på tiden för stormötet. Det handlar om utmaningen att de 
offentliga aktörer mest troligt kommer till ett dagtidsmöte men ej kvälls möte MEN 
företagare och ideella kan ha svår att komma på dag tider, att det kan finnas risk att vi 
tappar några av dessa aktörer. 
 
d. Inbjudan bör gå ut i någon gång i mitten av januari 
Vi skulle vilja ha era synpunkter på detta snarast och föra en dialog med er för att hitta en 
lösning på detta dilemma. Detta då det borde gå ut en inbjudan i mitten av januari senast. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anteckningar: Dan Melander 

        Tikitut – Community-based Tourism 

  

ALE 

LERUM 

GÖTEBORG 

INNEVÅNARE 

Ale   Ca 32 000  

Nordöstra Göteborg Ca 90 000 

Lerum  Ca 43 000 

Totalt  Ca 165 000 
 
 


