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STATUS I BESÖKSNÄRINGEN

▬ Snabb återhämtning av antalet gäster

▬ Juni - 78% fler gästnätter än förra året och 5% 
fler än rekordåret 2019

▬ Gästnätter i april och maj också mer än 5% fler 
än 2019

▬ Utländska gäster är tillbaka på nästan samma 
nivå som innan pandemin

▬ Tyskar och holländare är fler än någonsin



STÖD ATT SÖKA

▬ Stöd till investeringar – 25% max 250.000 kr

▬ Stöd till konsulthjälp – 50% max 150.000 kr

▬ Klart och betalt i år

▬ Hjälp med översättning – max 5000 kr

▬ Mer info på www.turistradet.com

▬ För anslutna till Hållbarhetsklivet

http://www.turistradet.com/


KAMPANJER I HÖST 

▬ Cykla i Västsverige

▬ Vandra i Västsverige

▬ Kulturhöst i Västsverige

▬ Konferenser

▬ Dalsland - tillbaka till naturen

▬ Golf i Västsverige

▬ Möt hösten i Skärgården

▬ Höst vid Hornborgasjön



BRA FÖR BÅDE BOENDE 
OCH BESÖKARE

▬ Besöksnäringen är viktig för att ett område skall 
vara attraktivt genom att den skapar sysselsättning 
och förutsättningar för ett bra utbud av 
restauranger, affärer m.m.

▬ Besöksnäringen ska bidra till lokalsamhället och 
uppfattas som positiv av de boende

▬ Förståelse för sambandet mellan turism och 
en attraktiv plats

▬ Insatser som leder till att så stor del som möjligt av 
de intäkter som genereras stannar lokalt

▬ Prioritering av målgrupper som bidrar positivt 
till platsen



TIPS FRÅN ANSLUTNA TILL 
HÅLLBARHETSKLIVET

▬ Håll öppet hus för lokalbefolkningen någon gång per år

▬ Erbjud lokalbefolkningen att använda faciliteter 
som t.ex. pool och lekrum 

▬ Erbjud co-working-utrymmen

▬ Samarbeta med lokala intresseföreningar 
och låt dem t.ex. låna lokaler

▬ Samarbeta i första hand med lokala företag 
för t.ex. tvätt, reparationer och el 

▬ Ge erbjudanden till lokalbefolkningen strax innan
erbjudandet går ut till den större målgruppen

▬ Arrangera evenemang för lokalbefolkningen

▬ Sponsra lokal idrottsförening



www.turistradet.com/utbildning

www.hallbarhetsklivet.se


