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1. Bakgrund
Intressetflir mdtet den2413somgick underrubriken"Vihern och skiirg6rdensomen resurs"
var stort.4l personerdeltogoch l.tte iggareca 25 var irtresserade.Deltagarnafick tillfiille
att rriiffas oahutbyta ideer.Tommy Jingfors(Amils kommun)och MagnusNilsson (m/s
Vinervig) informeradeom varfdr de tagit initiativ lor att f:l till ett samadetemellan
flor€ningal,entreprendreroch kommunenking turism och skiirgtrd. Deltagamafick ventilera
sinaisikter muntlig och skiftligt genoman ta stiillning till loljande frigor:
Spontanrerktion pi dagensm6te?
Vad vill du uppnl genomett srmsrbete?
Vilka fd'rdelar ser du med ett samarbete?
Vika nr hindren lbr ctt srmarbete?
Vilka ldreningar/Iiiretag saknadedtr pi mdtet?
Ovrig& synpunLter:
Rubrikensp,inrcr dver ett stort omredeoch deltagarnavar dairav lite olika anledningar.Med
ai edningav dstta kan det vaxaliimpligt att inledadettaprojekt meden
kartlaggninfnventering av vilka viljor, id&r och framiitrallt Fodukter somfinns king
rubriken"Vzinemoch skergerdensomen resu$"
Diirfttr vill vi, Am61skommuntillsammansmedm/s V2inervigvilka representeras
av Tommy
Jingforsoch MagnusNilsson, inledadettaprojekt meden forstudie.Detta lor att kunna"sikta
rett ' fr6n bitrjan .
De framtidamelenfor senareprcjett er:
A Oka intiiktemafran turism i omridet genomatt forma "paketresof'.
B Attraherafler att bo och verka i vir kommungenomatt itka tillganglighetentill skiirgerden
och mtijlighetertill sjd- och sktirgardsaktiviteter.

2. Projektid6
Projektetsyftartill att studeravilka viljor, id€erochprodukerkringrubdken"Viinernoch
skiirgirdensomenresurs"someterfinnshosmelgruppen.
Dettaskallskegenomintervjuer
medftiretagochloreningar.

lj
Vidare skall studerashur melgruppenstaller sig till ett samadetemellanfureningar,
entrcprendr€roch Amels kommun.Det skall ocksi undervikasvad dessaaasersig kunna
inulagelochiliamtiden.
leverera
in iett sidantsamarbele.
Malguppen skall ockseinspirerastill samatbet€inom turism och paketering.Detta skall ske
genomatt studiebesokgdrsoch att ett seminariumhills.

3. Projektnamn
SERA sk?irgerden
En Resursfttr Amel.

4. Erfarenheter
frantidigareprojekt
Tillt?inktprojektledare:MagnusNilsson har inte tidigare e.farenheterav liknandeprojekt men
har tidigare gjort studieri sin utbildning samtslutfdrt ett examensarbaepi C-nivi (Karlstads
universitet).Ett examensarbete
der kvalitativa intervjuer anv?indes
somverktyg. Vidare har
Magnuserlarenheterav att ddva eg€tftiretag;lamiljeltiretag inom turism samtenskild firma
somkonsult.

5. Vilkaskagenomfdraprojektet?
Amils kommun:ir projelliigare och MagnusNlsson iir projektledare Medfinamiairer{ir
DTAB samtBernstenSailingHB. DTAB kommeratt bisti projektetgenomatt utforma,
r€videraintervjufregomasamtanalyseradessa.Vidare kommerDTAB att pi seminaria htlla
en breldsning kring paketering.Dessainsatserhar viirde.atstill 6000k. BemstenSailing
HB, (m/s Vzinervig),kommeratt biste projektetmed3000 SEK i form av biljetter ti batresor
i Tdssebiicksskerg$rdsamt2100 SEK i "ideellt arbete"fttr att deltagape semimxiet,
studiebesdkoch i undersaikningen.
Vidare kommerfuretagoch ftireningaratt dellagai undersdkningen
och pi seminarietsamtpi
studiebesdk.Vilka somveljer att deltaga,ir i dagnagotoklart mende tilltiinkta eerfinns i
bilaga2. Dessahar tidigare visat ett stort intresseoch mangahar deltagitpe miftet somhdlls
kan man studerahur projeldleda.ren
de den24/3. I finansieringsplanen
tror att deltagandet
kommeratt litrdela sic.

6. Syfteochmalgrupp
Syfta medftirstudieniil att snappaupp iddet tankaroch mttjligheteri rubriken"Viinern och
skargirdensom en resurs"samthur milgruppen stallersig till ett samarbetemellan
Itireningar,entreprendreroch Amils kommun.
Vidare skall en s€minariumhlllas vilket sydar till att ge tillfiille att mittasoch utblta idd€r.
Seminarietskall ge inspirationti1l och informationom paketeringinom tu.ism. "Vad kavs lor
att lyckasmedpaketering?Vilka lagar,regleroch ftireskrifter stlr? DTAB er partoeroch
kommeratt levererain sina synpunLiersamtviss informationkdng paketeringinom turism.

Oa
Milgmppen ltir studien?irdeltagamapAmdtet den2413och avenandraentreprcniireroch
Itireningarmm somvisat intresseftir projektet.Dennautgdrsav ett antalfttreningaroch
ertreprendreri ett niirornride kring Amil.

7. Geografiskt
verksamhetsomrade
Studienairriktad till en mdlgruppsom finns i niiromrlda king Amel och viine.n. Tilkanha
pa.tnersfinns i huwdsak inom dettaomrademen aivenutarfor. DTAB ffnns i Hiverud.

8. Projektets
mil
Fdrstudiensmel iir att kartlitggamelgnrppensid6eroch tankarking rubriker "Vanern och
skergirdensomen resurs"samlhur melgruppenstliller sig till ett samarbaemellan
iiireningar, entreprendreroch Amlls kommun.
Vidare iir melet att genomfbraett seminaruimdllr milgruppen motsoch far inspirationoch
utbildning kring paketeringinom turism.
Projektetskall ge melgruppermdjlighet an pe egerhandgitra studiebesdk.Ett i
Tdssebecksskiirgerd.
Passagerarbiten
m/s V?inervSgerduder varje dellagareen gratis resa
enligt turlistan2009.Det andrastudiebesdk€t
brleggs till Lurit och dessskiirgerd.Ett rredje
studiebesdki skiirgirden lring Rotaisundplanerasatt genomftirastillsammansmed
sjiir?iddningen
i Am6!.
Milgruppen skall fe angevilka kanalersomde anv?inderlor att kommuniceramedsina
lrlnder och de skall ocksi fi konkretiseravilka ftir?indringarde vill ha pe offentligt
finansieradehemsidorsi somrttY\.a!]aLss', y}rry dAldald.sgu med flera. Vidare skall de te
Iiiresle nya sattatt kommuniceramedkunder/medlemmar.
Inv€nteringav dagensproduktutbudskall gites och vara ett und€rlagftir vidare arbetemed
paketering.Projektetskall svaxapi tigan: Vilka produkterfinns idag?Vilka produtcer
saknasiiir att skapakomplettapaket?Vilka leverantorersaknasidag?
De framtidandlen fdr s€nareproj€h er:
A Oka turismeni omridet genomatt forma "paketresoi'.
B Altraherafler att bo och verka i vir kommungenomatt dka tillgenglighetentill skiirgerden
och matjlighetertill sjit- och sk?irgerdsaktiviteter.
Melgruppenkommeratt intervjuasoch svarenpe fregomautgor empirin i undersokningen
och kommeratt analyserasav en gmpp besteende
av Projeldleda.e4samrepresentanter
Aen
DTAB och Amils kommun.Gruppenkommervidare att foreslamiijliga vagarftir att tA d€
uppstellda
melen:
Oka intiiliternaften turismenoch forbe$rabrutsaftningarnafttr bediv och skargirdsakiviteter
lor dagensoch fiamtid4 ny4 kommuninvanare.Resultatetsammanstzills
av projektledaren
och redovisasi en skriftlig rapport.
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L Genomforande
medtidsplan
Dennalorstudie skall innehilla enskildabesdkmedentreprendrsrbesttkpe khbbmdtet.
Forslagpi frigor
Kvalitativa intervjuerkanskekan vara en l implig unders6kningsm€tod.
Amils
finns i bilaga L Projektl€darenkommeratt tillsammansmedmedfinansiererna:
kommunochDTAB kommeratt revid€rafregornai ett tidigt skedeav projeldet.
Klubbar och entreprerdrerleggerin sin egenalbetstidi projektet.Detta ko rmeratt skeunder
juni, juli ochaugusti.Sefinansieringsplan.
Projektetstrackersig frin maj till september2009.Intervjuer skall genomforasuaderjuni, juli
och augusti.SarnmaNtiillningoch analysgenomfiiresi slutet av projekttiden.Den skiftliga
Iapportgnberiiknasvaxakl&r i september2009.
Seminarietplanerasatt hillas i sepember/oktober2009.Hii. fer melgmppentillliille att motas
ftir att delgevarundraerfarenheterfrSn dengingna sasongen.Syftet iir och fer inspinlion och
pe
utbildning king paketeringioom turism. Resultatetav undersokningenpresenteras
seminarietoch vi funderartillsammansoi hu. vi skall arbetavidare i framtiden.
planserasatt genomftirasi slutet av augusiteller bdrjan pe september.
Studiebesdken

10.Planfdrhurresultatet
skaspridas
Resultatetskall spridastill deltagamavia denlista medmailadressersomMagnusNilsson har
lagt upp. Vidare skall resultatetspridasut till liireningarsmedlemmarvia klubbensevenluell
kanslist.Resultatetskall ocksi anslis pi loreningarnasinformationstavlori klubblokalen.
Information om projektet skall ocks6finnaspe y1!!.a!sa1-s!.

11.OvergAng
verksamhet
tillordinarie
Dettaprojell ?iren fttrstudietill ett framtidaprojekt vars mil skall vala tvedeht. A Oka
turismeni otnradetgenomatt forma"paketresor".
B Okatillgangligheten
till sjdlivochpe sa
vis attraherafler att bo och verka i omridet. Vi satsarpe besdksniiringen
och livskvalitd i
huvudsak.Ur dennasatsningkanskeocksAfl€r ldretag uppstar.T.ex. har vi fa fttrctagsom?!r
paketerareoch eterftirseua.eav pak€resor.
Om sk?irgirdenexploateraspe dettasattaf det laltare att kontroll€raatt utbyggnadsker i
samklangmeddjur- och v,ixlliv och pe ett ekologisldt\4llbart sett.
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12.Kostnadsbudget

Noter
(Projektledarenfaktureraslor sinauppdragenligt ofert. Sonerasunder"Owiga kostnadei' i
budget.)
1. Ideellt arbete:Entreprendrerintervjuasenskilt king studiensforskningsfrtga.Deltagama
leggerin en arbetstimmeideellt i projektetgenomatt svarape fregornaprojektledarendeltar
pe fiiredngsmdtenfttr att s{ikawar pa forskningsfraganArbetstidenftir projellledarenmed
fttrarbeteoch efterarbetebeddmsti we timmer per intervjutillQille. Ofentliga resurser:En
annaadel av malgnrppenar kommuoaostiilldairtervjuas enskilt hing studiens
forskningst6ga.Amils kommunoch DTAB liigger in resurseri projekteti fo.m av an$elldas
a6ersdd.
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2. Projeld€darensterftir planeringgenomliirandeav ett seminarium6r paketednginom
tu.ism fiir tnilguppen. Offentliga resurser:Amelskommunsdeltagare,DTAB ldeellt arbete
skergenomatt entreprendreroch fttreningardeltarpi seminarietsomvarar i ca 2 timmar.
3. Ett studiebesttktill Luid och eller Kistinehamts sktugerdplaneras.150001r ft)r resamed
m/s Viinervig inkl lunch. Seoffert frin MagnusNilsson till Amils kommun.
4. Empirin sammaNtellsav projekdedarenfdr att kunnaanalyseras.
5. Resultatetanalysemsav "Analysgruppen"i vilken projektledareoch StenNilsson utgdr
"dlriga kostnad€r"om 1200kr. Studiensamman$allsoch resultatetav fiirstudien spridsvia
mail av projektledaren
Offentligresurs:AmelskommunsamtDTAB.
6. Fdr planeringoch att spridainformationkommermail och mobiltelefonatt anvandasav
bide projekledare(dwiga kostnader)och deltagare(ideellt arbete).Informationom SERA
kommeratt l2iggasut pi urlr amal.se.Fdmlagpe fttrbaftringarfren deltagareskall, om det
gir, genomlorasdirel:t av projektledaren.Offentlig resurs:AmiJs kommun;Tommy Jingfors
och H{kan Jalryd. Ideellt arbete:Fdreningaroch ettr€prenOrerskall preciseravilka
Iiiriindringar de vill ha samtta fram lempligt material.
7. Ofentlig resurs:Amils kommuntir projekegareoch skdterekonomioch viss
administration.
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13.Finansieringsplan
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14.Bilagor
BilagaI
Forlagp6 intervjufrigor:
Hur skall vi itka intektemafren turismen?
Hur skall vi lorbalttraftirutsettningamafttr bitliv och skiirgirdsaktiviteter?
Serdu behovtill loriindringar giillandeturism och skiirgfudsliv?
Vilken betydelsehar godafdrutsdttningamalor bitliv och skiirgirdsaktivit€ter..
...ftr dig?
. . .ditl foretag/forening?
. . .lor att fi fler medlemmar/kommuninvinare?
Varftir kom du pa md&t?
Varft)r va..du ifircsseradav att kommape m(j,tet?
Hur vill du att vi jobbar vidare meddetta?
vad tror du ?t famgengsfatlorer ldr att uppni dina rnil?
Vad tlor du zirframgengsfaktorerfdr att n]'ttja skairgArden
som en resurspe biistasafi?
Hur kainnerdu inftir att sarnarbetamedandra?
Hur kannerdu inltir att samarb€tamederfreprendreri sammabransch?
Hur kzinnerdu infiir att samarbetamedentreprendrcrsomerbjudersammaproduktersomni?
Hur kzi.nerdu inlitr att sanarbetamedentreprendreri en annanbransch?
Hur kiinnerdu infttr att samaftetamedAm8ls kommun?
Hur kzinnerdu inltir att samarbetamedandrakommuner?
Hur kinner du inlor att samarbetamedDTAB?
Hur kiinnerdu inft)r att samarbetamed andraaktcircri Dalsland?
Vilka iir dina samarbetspartne.s.
.1 Lokalt ?

o;
2 Regionalt?
3 Nationellt?
4 Intematiorcllt?
vill du ha...
Vilka samarbetspartners
I Lokalt ?
2 Regionalt?
3 Nationellt?
4 Inte.nationellt?
Vilka produkterkan du idag tenkadig att levererain i ett "paket"?
till Dalsland?(Fdrdelar?/Nackdelar)
Hur serdu pe 6kad b€sdksfrekvens
Hur serdu pi okad bes<iksfieL-vens
till Am6ls kommun?(Fdrdelar?,Nackdelar)
(lordelar?,4.lackdelar)
till din verksamhet&lubbstuga./<i?
Hur serdu pi <ikadbesrrksfrekvens
Vad vill du uppni genomett samarbetet
Vilka ftirdelar serdu medett samarbete?
Vad tror du iir Aamgengsfakorerlitr ett samarbete?
Vilka iir hindrenlor ett sama.bete?
Vad anserdu om Am61skommunshemsida:qtrLa:!ll4L!9 som infokanaljiir dina kunder?
Vad arser du om mengdeninformationpi y^r!,a]l:!a-! sq?
pi u rvu.amal se?
Vad anserdu om upplagget/sorteringen
Vilka kanaleranviinderni lor att kommuniceramed sinakunder/medlemmar?
Konkretiseravilka ftriindringar ni vill ha pi offendigt finansieradehemsidorsAsom
y1,n.,.v
1111tLautalse,
dalslandqg11med flera.
Vilka nya sattatt kommuniceramedkunder/medlemmar
finns det?
Bllaga 2
NibLonnid
KatannaGip
Dalslandskonstnal!f
6renhg
Oa,lrai,

JohnChrid.r Arynl€son
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Bo Ob€rg
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Aneb sbjd.rc och konsthanlv6rkare Mait M.gnuson
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BerlilFryklind
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Mariann K4ler
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