SAMMANSTÄLLNING AV BIOSFÄRAMBASSADÖRERNAS
INSATSER OCH AKTIVITETER UNDER 2013

Rapport 2014:2
BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE
Johanna Olsson, Biosfärkontoret 2014

Biosfärambassadörer
Ansvarig: Johanna Olsson, Biosfärkontoret
Sammanställning gjord av: Johanna Olsson Biosfärkontoret
Layout: Johanna Olsson, Biosfärkontoret
Foto: Biosfärkontoret

2

Sedan 2012 har Biosfärambassadörerna rapporterat in till biosfärkontoret vad de gör under
året. Detta för att belysa vad ambassadörerna bidrar med samt för att inspirera varandra.
Biosfärambassadörens roll kan beskrivas som att vara en aktiv resurs för sitt biosfärområde.
Det kan till exempel betyda att på olika sätt hjälpa till att informera om och väcka intresse
för området och dess utveckling. Som ambassadör har man stor frihet att själv bestämma
hur man vill utforma sina insatser. Biosfärambassadörerna ingår tillsammans med biosfärkontoret i ett nätverk där idéer och erfarenheter utbyts och kontinuerlig fortbildning sker.
År 2013 hade vi 23 aktiva Biosfärambassadörer

SAMMANSTÄLLDA AKTIVITETER FÖR 2013
Aktiviteter som alla eller flertalet ambassadörer genomfört under året


Två nätverksträffar under året



Studieresor till Biosfärområdena Nedre Dalälven samt Östra Vätterbranterna.



Deltog på Slutseminarium för ambassadörernas gemensamma projekt.

Individuella insatser och aktiviteter


Ett flertal ambassadörer deltog och planerade inför en aktivitetsdag för miniambassadörsutbildning i Råbäcks kalkbruk. Ca 35 förskolebarn + 8 lärare från 4
förskolegrupper Vinninga/Filsbäck.



Deltog i Källby gårds- skolas projekt ”Vänerfisk på tallriken” och höll i en station om biosfärområdet.



Flaggat med biosfärflaggan utanför Cellma ABs kontor i Lidköping.



I samband med guidning av Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri föredragit biosfäridén för flera olika grupper.



Genomgång/utbildning i samband med introduktion av feriearbetande ungdomar
på Kinnekulle för att i sin tur kunna visa/berätta förbesökare om biosfärområdet
mm.



Informerat om biosfärområdet i samband med Västarvets utställning Arena 49 i
Göteborg.



Deltagit i planering, genomförande och slutredovisning av Leaderprojekt för utveckling av ambassadörskapet.



Bistått vid ansökan om Leaderprojekt.
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Genomfört ett flertal ”Hållbarhetssamtal” i ett dialogprojekt Biosfärområdet
genomförde. 4 av dessa har dokumenterats och skickats in till biosfärkontoret.



Använt och visat upp ambassadörsbiosfärlogotypen vid föreläsningar o presentationer av mig själv o vad jag gör och står för.



Min aktivitet som ambassadör sker mest i samband med sjölivet, "brukar" prata
med folk på bryggorna, fråga vart de kommer ifrån och vad de vet om biosfärområdet, samt överlämna en broschyr.



Föreläsning på Vänermuseet för lärarfortbildning. Tema: Hållbar utveckling ur
en Biosfärambassadörs perspektiv.



Medverkat med ansökning, planering och genomförande av Leader-projekt för
att utveckla och sprida ambassadörsskapet.



Deltagit i presentation av ambassadörsprojektet vid slutseminarium.



Ombord på Göta kanalfartygen M/S Diana, M/S Wilhelm Tham och M/S Juno
brukar jag berätta om vårt Biosfärområde när vi åker över Vänern och genom
Mariestads och Ekens skärgård.



Om tillfället ges och tiden räcker till försöker jag att nämna Biosfärområdet under guidningar i Göteborg (främst under vandringar). Genom att berätta om
sträckningen av Göta Älv brukar jag då komma in på Vänern.



Höll ett kortare föredrag vid Laxhall på Torsö. Det var i samband med konferensen Landskasforum Väst, och det handlade om samverkan av företag, föreningar, privatpersoner och skolan på Torsö.



På Torsö språkbyrås Facebook-sida brukar jag emellanåt lägga ut en ”Biosfärbild”, eller också att jag delar Biosfärområdets bilder.



I min e-mejl-signatur står det att jag är en del av Biosfären.



Deltog i Sjötorpsdagarna med informationsbord om biosfärsområdet och aktuella projekt



Information om Biosfärsområdet i Sjötorps bygdegård muntligt och med broschyrer



Jag tar emot kunder, turister cyklister och vandrare och svarar på frågor så gott
jag kan. Bl.a. genom att lägga broschyrer på bord och i broschyrställ så de som
inte vet kan se att de är i ett biosfärområde.



Biosfärinformation i Lidköpings fågelklubbs medlemstidning och även på flera
medlemsmöten.



Biosfärinformation till studiefrämjandets personal och styrelse ett flertal gånger.



Kort biosfärinfo på Husaby hembygdsförenings berättarkväll.
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Sätter området på kartan för både turister och affärsresenärer som besöker
Hotell Aqva. Den som visar tydligt intresse berättar jag mer utförligt och visar
bla cykelkartan som en möjlighet till återbesök!



Inom företaget berättar vi om området och vad Biosfärområdet syftar till i snitt
till 45 pers /tillfälle då busslass kommer till Torsö/Brommö. De får program
med loggan och info om webbadresser osv.



Gjort mailutskick till ca 150 företag i bussbolagsbranschen. Här står tydlig marknadsföring om Biosfär.



Våra besökare på hemsidan till Torsö Skärgårdsnjut & Konsult kan läsa om Biosfärsområdet.



Marknadsför på hotellets restaurang menyn från Biosfärområdet.



Har arbetat med Handelsutvecklaren om Mötesplatsen Mariestad i frågan.



Har under året jobbat för att få förskolepersonal både medvetna och intresserade av vår fantastiska närmiljö. Har lämnat information både muntligt och
skriftligt om biosfärområdet. Fortsätter i samma projektform under 2014.



Undervisar i barngrupperna om hållbarhet.



Jag informerar fortlöpande under hela året i min verksamhet (och naturligtvis
vid alla tillfällen som bjuds, även utanför verksamheten).



Jag har, i Stationshuset Hällekis, informationsmaterial som besökare/kunder får
med sig. Jag fyller då på med mycket muntlig information. Särskilt under vår/
sommar fungerar min verksamhet mycket som en turistinformationsplats tack
vare den strategiska placeringen vid Kinnekullebanans hållplats.



Under Vårrundan 4-5 maj, då väldigt mycket människor besöker Stationshuset,
hade jag extra mycket biosfärinformation vid entrén.



Jag har tillsyn över Biosfärområdets anslagstavla som är placerad vid tågets hållplats, Hällekis. Anslag/information får sättas upp efter överenskommelse med
mig (och har så gjorts vid några tillfällen under året).



Informerar om ekoturismen i vårt biosfärområde, på min hemsida.



Informerar bland vänner och bekanta.



Information på hantverksdag i EK i Biosfär t-shirt och serverade fika med rättvisemärkt ekologiskt kaffe och te.



Deltog vid två tillfällen i Vinningaskolans projekt ”To do it” och pratade om textilt återbruk och textil framställning samt om biosfärområet.



Klassträff med min gamla gymnasieklass (40 år) med utställning av textilt återbruk och info om biosfärområdet. Ekologiskt fika med kaffe mm.
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Julmarknad i Persgården, Karleby. Utställning textilt återbruk och tipsade om
hållbara julklappar och biosfärområdet.



”Klä gran-tävling” på torget i Mariestad. Deltog med friluftsfrämjandet och
klädde gran med friluftsutrustning, återanvända snören mm. Agerade skogsmulle
och hade den nya biosfärbroschen på mig.



Informerade om Biosfär på en hållbarhetsdag för ungdomar på Dela Gardiegymnasiet i Lidköping.



Genomförda samtal i alla tänkbara sammanhang när jag föreläser och agerar
med mitt företag Kreativt Avstamp.



5 biosfärs -vandringar under 2013



Deltagit i projektet med att intervjua personer om deras tankar kring Hållbar
framtid.



Skiss på planläggning av aktivitet; Föräldrarkooperativet Kullebarn i möte med
biosfärambassadörerna Märta och Linda, inför 2014



Jag berättar ofta vad Biosfärområden är för något, i aktuella sammanhang på min
arbetsplats på Göteborgs universitet, Inst. Kulturvård. Både personal och studenter blir informerade inom kurser och projektarbeten där biosfärarbetet passar in och tvärt om.



Jag använder ofta Biosfärområdet som motivering för varför vi behöver arbeta
på ett visst sätt, och som argument för varför vi inte kan fortsätta på det
"vanliga och vedertagna" sättet.



Jag sitter med i styrelsen som ersättare och deltar aktivt på styrelsemötena som
hålls tio gånger per år.

BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE
Biosfärkontoret, Box 77, 542 21 Mariestad
info@vanerkulle.se, www.vanerkulle.se
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