
Öppet brev till ledamöter i kommunstyrelse  

och kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun 

 
 

Häromdagen, den 21 januari, hade jag och representanter 

för föreningar som har delar av sin sin verksamhet i 

närheten av Ursands camping ett möte med kommunala 

tjänstemän och två av kommunalråden. Min förhoppning, 

och tro, var att vi skulle lämna mötet i en positiv anda 

och en känsla av att ”nu har vi satt allt, nu är vi 

överens om vad som gäller”. 

 

Det blev tvärtom. En chock, en förnedring som jag aldrig 

tidigare upplevt i rollen som företagare. Vi blev mer 

eller mindre omyndigförklarade av de kommunala 

företrädarna; en känsla som jag för övrigt delade med de 

närvarande föreningarna. 

 

Det jag bar med mig efter mötet var också en känsla av 

sorg och besvikelse, eftersom det hade börjat så bra, 

eftersom det fanns så många tecken på att ”det här löser 

vi tillsammans”.  

 

Under sommaren hade jag tagit kontakt med kommunen i 

syfte att få loss ytterligare 200 platser på Ursand. Det 

är i stort sett så många som vi tvingas säga nej till 

varje dag under högsäsong. För oss är det förstås 

tråkigt att behöva avvisa så många, men det för även med 

sig problem eftersom de som inte får plats hos oss tar 

alla friytor i skogen i besittning. I längden kan det 

förstås inte vara bra att på det här sättet bemöta 

gäster som sett fram emot att komma till en fantastisk 

plats. 

 
 

Allt det här framförde vi tidigt till ett antal 

tjänstemän och politiker, som vi trodde hade mandat att 

företräda kommunen, och som vi dessutom trodde ville 

vara med och lösa våra problem i positiv anda – allt för 

kommunens och Ursands bästa. 

 

För att kunna finansiera en fortsatt utbyggnad började 

jag själv sälja av företag och fastigheter; jag tror 

verkligen på Ursand, och är därför beredd att satsa.  

 



För tre år sedan erbjöds jag ett nytt arrendeavtal för 

campingen. Det är ännu inte klart trots att jag delgivit 

kommunen andra avtal, till exempel i Tanum där det tog 

tre månader att få allt på plats. Att det inte finns ett 

nytt avtal har inneburit att bankerna säger nej till 

lån. 

 

Vid mötet den 21 januari fick jag också klart för mig 

att nu gällde inte allt det vi hade pratat om tidigare. 

Nu var det plötsligt andra förutsättningar; byråkratiska 

utsvävningar och nya tjänstemän som skulle behöva ”börja 

om från början”.  

 

De två kommunalrådet var tydliga, både mot mig och 

föreningarna, med att det var de som bestämde. Det 

händer att man får söka i månader för att få kontakt med 

en politiker. När jag nu äntligen fick det löd beskedet; 

det som sagts tidigare gäller inte längre. 

 

De kommunala företrädarnas fokus vid mötet var det 

negativa. Det handlade om hur campinggästerna misskötte 

sig, om hur vänersborgare vintertid inte har kommit fram 

i området för att campinggästerna inte hade plockat ner 

sina verandor – det var det viktiga. Föreningarna fick 

också klart för sig att de är helt värdelösa på att 

sköta spåren i området. 

 

Inte någon frågade oss: hur går det, är ni nöjda? 

 

På tre, fyra år har vi förvandlat en förfallen 

tvåstjärnig campingplats till den snabbast växande 

svenska campingen, nu dessutom femstjärnig. 

 

Det här kan ses i ljuset av att Vänersborgs kommun var 

enda svenska utställare på den stora turistmässan i 

Berlin. I mina ögon är det ett initiativ värt att 

applådera, och de närvarande kommunalrådet såg det här 

som en ”fantastisk” möjlighet. Visst. Men det 

förutsätter att kommunen har något att erbjuda, och det 

är precis det vi vill.  

 

Vi vet att turistnäringen är viktig här, Vänersborg har 

en turistchef som dessutom är utsedd till svensk 

turistambassadör. Jag är inte negativ till att 

Vänersborg fanns med på mässan, däremot till att man 



inte omsätter de intryck man fick med sig i något 

positivt på hemmaplan. Istället lägger kommunen nu all 

fokus på att blidka de få vänersborgare som klagar på 

oss. 

 

Vi har byggt en öppen camping dit alla är välkomna, vi 

har lagt ner mycket möda på att skapa Sveriges 

billigaste lekland dit alla är välkomna, vi vill att 

Ursandsbryggan ska bli en ny folkpark dit alla i hela 

Trestadsområdet är välkomna.  

 

Vad har då kommunen gjort under samma tid i området?  

Inte mycket. 

Man har inte gjort något åt handikapprampen på stranden, 

det finns ingen räddningsstation, det tog sju år innan 

man renoverade toaletterna. Det är vi på Ursand som 

skött städningen på stranden, parkeringen och de 

offentliga toaletterna. Det är vi som har renoverat 

bryggan på udden vid stranden. Vi har även erbjudit oss 

att bygga offentliga toaletter (som kommunen tidigare 

rev) på Grönviksområdet och som vi vill göra 

tillgängliga för vänersborgare och campare. Dessutom har 

Ursand bekostat en stor del av den nya parkeringsplatsen 

och nya vägen, trots att vi betalar ett arrende på en 

miljon kronor om året.  

Ett av kommunens få synliga bidrag på området är att man 

två somrar i rad har ockuperat 20 parkeringsplatser för 

sin trädfällning… 

 

Allt det här har skett samtidigt som kommunen täckt 

underskott för Arena Vänersborg med 25 miljoner om året 

under tio år, totalt en kvarts miljard. Det kanske inte 

är så konstigt att pengarna inte har räckt till något 

annat. 

 

Mot de här bakgrunden är det lätt att förstå varför 

Vänersborg i den senaste rankingen av företagarklimatet 

hamnade på plats 260 av Sveriges 290 kommuner. 

 

De som bor på Ursand, mina anställda och jag vill nu 

veta vad kommunen har för inställning till verksamheten, 

om vi ska sträva bakåt eller framåt. Det vore kanske 

även på sin plats att de som är motståndare till vår 

verksamhet är öppna med det, för det har skett en 

förändring de senaste månaderna. 



 

Min förhoppning är att vi ska kunna föra en dialog i 

positiv anda. Som det är nu, är campingen fullbokad från 

midsommar och därefter hela semesterperioden. Ska vi 

verkligen behöva säga nej till fler gäster, som vi vet 

vill komma hit, trots att vi har möjligheten att ta emot 

dem?  

 

2018 blev ytterligare ett rekordår för svensk camping. 

Antalet gästnätter på Sveriges campingplatser fortsatte 

att öka, och passerade för första gången 16 miljoner. 

Under högsommarmånaden juli har branschen 50 procent av 

alla kommersiella gästnätter i landet. 

 

Ett bra campingutbud är en förutsättning för 

framgångsrik sommarturism för de flesta svenska 

destinationer. Vi ser också en fortsatt stark ökning av 

husbilsturismen. Detta genererar försäljning i stadens 

butiker och fler restaurangbesök, vilket ger en levande 

stadskärna och skapar nya arbetstillfällen. 

  

 

Jag har avyttrat i stort sett alla mina andra 

verksamheter för att jag tror på Ursand, och jag har 

trots allt trott på företagarklimatet i Vänersborg.  

 

Nu måste ni som beslutsfattare ta ställning till vad som 

är viktigast; ska vi ha en fortsatt positiv utveckling 

av Ursands camping, eller ska vi låta den bromsas av 

kommunal byråkrati och gnälliga, anonyma insändare i 

lokaltidningen? 

 

Bert Karlsson 

 
 
 
 

  

 

  

 
 

  


