Minnesanteckningar
från Hornborgarådets möte i Skara den 11 februari 2013, kl 13-15.
Närvarande:
Agneta Kores, Thorbjörn Schafferer, Jens Rasmussen, Jörel Holmberg, Lars Jacobzon, Anders
Bergström, Sofie Lindblom (Länsstyrelsen)
Charlotte Nordström, Christer Johansson, Tina Karling Hellsvik, Marie Wennerholm (Skara)
Ulf Eriksson, Thomas Hjert, Klara Börjesson (Falköping)
Leif Walterum, Ulf Andersson, Kristina Eklöf (Skövde)
Anna-Karin Kjellberg (Töreboda)
Gunilla Mitchell, Lotta Nibell-Keating (Västsvenska Turistrådet)
Annie Jonsson (Högskolan i Skövde)

Besöksmålet Varnhem
Tina Karling Hellsvik informerade om arbetet med den fördjupade översiktplanen för
Varnhem. Planarbetet bedrivs av Skara kommun under konsultmedverkan, och inriktningen
är att planen ska kunna antas år 2014. Projektet är en fortsättning av samarbetet kring
gestaltning av besöksmålet Varnhem där bl.a. Västsvenska Turistrådet och
kommunalförbundet ingår.
Klara Börjesson visade den nyligen färdigställda rapporten ”upplevelseområde Varnhem och
Hornborgasjön”, en samlande bild av besöksmålet och arbetet med att utveckla detta.
Rapporten kommer att följas av ett ”Gestaltningsprogram Varnhem”, som avses fungera
som vägledning i en kommande genomförandeprocess.
Lars Jacobzon informerade om behovet att vidta åtgärder vid kyrkoruinen. Det nuvarande
skyddet är endast är temporärt, lecakulorna bör inom en snar framtid tas bort. Olika
möjligheter att säkerställa och tillgängliggöra platsen övervägs. En överbyggnad diskuteras.
Frågor om huvudmannaskap och finansiering är inte lösta.
Synpunkter från mötesdeltagarna
Frågan om huvudmannaskap för överbyggnaden diskuterades utan att något uppenbart
alternativ kom fram.
Gunilla Mitchell ansåg att det borde vara möjligt att får regionala utvecklingsmedel till detta
projekt.
Lars Jacobzon antydde att inledande ritningar på en överbyggnad skulle kunna finansieras av
Länsstyrelsen.

Gunilla Mitchell och Charlotte Nordström konstaterade att Västsvenska Turistrådet och
Skara kommun kommer att ta erforderliga initiativ och arbeta vidare tillsammans med frågan
om övertäckning av kyrkoruinen.
Valleområdet
Jörel Holmberg redogjorde för arbetet med landskapsstrategi för Valleområdet. Området är
av stort intresse för natur- och kulturminnesvård samt turism och friluftsliv. En fortsättning
av arbetet diskuteras och Länsstyrelsen planerar att bjuda in kommuner, markägare,
föreningar och andra intressenter till ett möte i april. Mötet kommer att utannonseras med
inbjudan även till allmänheten.
Marie Wennerholm informerade om den planerade ”brunvita” turistvägen genom Valle och
Hornborgaområdet: Projektet inväntar f.n. möjligheten att kunna integreras i ett kommande
arbete på en fördjupad översiktplan för Hornborgaområdet.
Hornborgakontorets verksamhet
Anders Bergström rapporterade från verksamheten vid Länsstyrelsens Hornborgakontor.
Naturvårdsverket hade ännu inte lämnat besked om nybyggnads- och ombyggnadsprojekten
vid Fågeludden och vid Trandansen. Men ett beslut från verket kunde i bästa fall komma
under dagen.
FÖP Hornborgasjön
Lotta Nibell-Keating informerade om avsikten att ta fram en fördjupad översiktsplan för
Hornborgasjön med omgivning. Planen tas fram på uppdrag av Falköpings och Skara
kommuner gemensamt och ska särskilt fokusera på utveckling av besöksnäring och turism i
området. Kontakter om medfinansiering hade tagits med bl.a. Länsstyrelsen.
Synpunkter från mötesdeltagarna
Jens Rasmussen och Agneta Kores uttryckte stark tveksamhet i fråga om medfinansiering
från Länsstyrelsen, bl.a. med hänsyn till kommunernas särskilda ansvar för planering enligt
PBL och Länsstyrelsens roll som granskare.
Det noterades att Länsstyrelsen, tillsammans med Västsvenska turistrådet, bidragit med
underlagsmaterial genom projektet Besöksnäring i fysisk planering.
Agneta Kores underströk att Länsstyrelsen naturligtvis kan bidra med ytterligare underlag
och rådgivning samt närvara vid uppstartsmöte m.m.
Charlotte Nordström m.fl. tog upp frågan om den geografiska avgränsningen och ansåg att
möjligheten att låta planen innefatta Valleområdet bör diskuteras vidare.

Trandansen
Marie Wennerholm m.fl. lämnade en lägesrapport om verksamheten och samarbetet inför
kommande transäsong. Skara kommun ansvarar i år för verksamheten i tältet. Lördagen den
23 mars invigs transäsongen med en rad aktiviteter och bl.a. matmässa i tältet.
Klara Börjesson redovisade den nyligen framtagna vision som avses fungera som en
gemensam plattform för de aktörer som medverkar till att genomföra evenemanget
Trandansen. Visionen är framtagen i samarbete mellan berörda kommuner, Västsvenska
Turistrådet och Länsstyrelsens Hornborgakontor. Dessutom visades några skisser på en
tänkbar ny byggnad som bl.a. skulle ersätta det tält som funnits på plats de senaste
transäsongerna.
Lotta Nibell-Keating föredrog ett förslag till avsiksförklaring och projektorganisation för
evenemanget Trandansen. Avsikten är att en organisation för utveckling och drift av
trandansevenemanget ska vara på plats inför säsongen 2014.
Synpunkter från mötesdeltagarna
Förslaget till organisation behöver vidareutvecklas vad gäller arbetsfördelning mellan
parterna samt juridiska och ekonomiska aspekter. En arbetsgrupp, där Västsvenska
Turistrådet är sammankallande, tillsätts för att arbeta vidare på ett förslag till avtal.
Förslaget bör vara klart den 1 juni 2013 för att kunna förankras hos parterna inför nästa
Hornborgaråd.
Hornborgarådets nästa möte
Ulf Eriksson bjöd in till möte i Falköping den 26 augusti 2013, kl 13.00.

Anteckningarna genomgångna och kompletterade av Klara Börjesson, Jörel Holmberg och
Anders Bergström.

/Thorbjörn Schafferer

