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Ny kraft till besöksnäringen i Fyrbodalsregionen 

Hållbar besöksnäring i Väst är en satsning från Fyrbodals kommunalförbund som 
syftar till att ge stöd till den hårt drabbade besöksnäringen. Projektet ska bidra till 
företagens omställning, så att de kan nå nya marknader och målgrupper och 
skapa möjligheter för en hållbar turism och besöksnäring. 

Fyrbodals kommunalförbund håller ihop satsningen som drivs tillsammans med 
tjänstepersoner inom turism- och besöksnäring i de medverkande kommunerna samt de 
lokala destinationsbolagen. 

Genom nätverkande är tanken att företagen ska hitta varandra och skapa gemensamma 
paket och erbjudanden till besökare och turister. På så sätt skapas mervärden som 
utvecklar såväl företagen själva som kommunerna i Fyrbodalsregionen som besöksmål. 

- I Fyrbodalsregionen finns en geografi som är ett paradis för naturturism och här finns 
massvis med härliga, vackra, häpnadsväckande besöksmål utvecklade av drivna, 
engagerade företagare och entreprenörer. Det här projektet tar tillvara just detta, säger 
Kajsa Örtengren, projektledare för Hållbar besöksnäring i Väst. 

Omvärldsbevakning 
Projektet kommer dessutom att erbjuda omvärldsbevakning, digitala seminarier och 
utbildningar utifrån önskemål och behov från de medverkande företagen. Det blir coachning i 
grupp och så kallade hackatons där specifika problem bearbetas intensivt. 

Fokus för satsningen är hållbarhet, omställning, digitalisering och naturturism. Det innebär att 
besöksmålen ska hålla över tid på ett klokt sätt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Projektet 
tar avstamp i Agenda 2030 och är länkat till Hållbarhetsklivet. 

Inspirationsföreläsning 
Vårens första aktivitet är en inspirationsföreläsning den 20 april med entreprenören Marcus 
Eldh, som varit med och lyft och utvecklat naturturism i Dalarna. Han delar bland annat med 
sig av hur han gjorde för att locka gäster trots pandemin. 

Föreläsningen följs upp av en aktivitet i respektive kommun då företagen ges möjlighet att 
möta varandra i workshops för att utveckla företagandet och kommunen som destination. 

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, 
Fyrbodals kommunalförbund och de tio medverkande kommunerna. 
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För mer information kontakta 
Kajsa Örtengren, projektledare, Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 070-891 11 93, E-post: kajsa.ortengren@fyrbodal.se 
 
Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 070-217 94 49, E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se  
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