
Hälsingerådet 

21 oktober 2020

• Hänt sedan sist

• Vad behöver hända nu 

för att inte tappa fart?

• Regionstyrelsen besök



Lansering av Hälsingeboken 24 september 

på världsarvsgården Gästgivars- fantastisk 

dag efter tre års arbete!



Alla sex kommuners 

besöksnäringsansvariga och Destination 

Järvsö….. 



…är glada idag!



Hänt sedan sist forts

Oktober 
• Kommunstyrelser (Hudiksvall, Ljusdal, Bollnäs) 

• Digitala presentationer Hälsingeboken (13, 15, 19, 21 
oktober)

• 4 nya ambassadörer

• Ambassadörsträff 24 september och 22 oktober

• Region Gävleborg 28 oktober



Fler sluter upp och 

engagemanget är 

stort!



Hälsinglands Ambassadörer –
4 nya
1. Monitor ERP Systems

2. USNR

3. OilQuick

4. Byggfakta Group

5. Mellanskog

6. Bruks Siwertell

7. Hälsinglands Sparbank

8. Iggesund Paperboard

9. Plyfa Hassela

10. Sörens El Hälsingland

11. Elektra Hälsingland

12. Snart officiellt





Destination Järvsös ansvar för Hälsingland

• Vi ”köpte” Hälsingland 2015

• Vi driver Hälsingland sedan 2015 genom bland annat 
halsingland.se Barnens Hälsingland, Cykla Hälsingland 
Fiska Hälsingland  

• Vi startade varumärkesprocessen 2017

• Vi har varit projektledare under 3 år och investerat tid 
och pengar

• Vi har fått med 12 företags-Ambassadörer och fler är på 
väg in

• Föreningar och besöksnäring är engagerade

• Hälsingeboken är klar!



Nuläge

• Nu går vi in i nästa fas och behöver bredda scoopet för att 
nå full potential. Besöksnäringen är en del av svaret men 
inte hela. 

• Uppdraget har gått från att utveckla ett varumärke till att 
hela ”destination Hälsingland ” har växt där 
samhällsutvecklings-kopplingen  blivit starkare och tydligare.

• Det blir  extra tydligt då flera stora företag 
(Ambassadörerna) anser att destinationens attraktionskraft 
har stor betydelse för deras företags utveckling. 



Inflyttarstrategi, 
Plan och bygg 
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Vad behövs nu?

• Projekt  i minst  2-3 år för  att lägga pusslet på HUR 
vi ska jobba framåt 

• Finansiering för Destination Järvsös  fortsatta 
medverkan i november och december (ca 120 000) 

• Hälsingerådets (kommunernas)  
stöd i fortsatt arbete när ni planerar för 
framtiden och för hur ni vill arbeta med 
frågorna inom besöksnäring och 
utveckling/inflyttning



Destinations Järvsös roll

• Vi har förtroendet, vi behövs och vi vill ta ansvar

• Vi är villiga att äga och driva Hälsingland framåt 
(projektägare och vara projektledare)

• Vi vill öppna upp för fler aktörer att ta ansvar för att 
ta detta fina arbete vidare.



Några konkreta exempel på vad vi kan börja 
göra direkt när vi har finansiering

• Fortsätta driva och utveckla nätverken (Ambassadörer, 
besöksnäring, teman) 

• Växla upp marknadsföringen av Hälsingland

• Cykla Hälsingland,

• Barnens Hälsingland,

• Smaka på Hälsingland etc

• Påbörja arbete för gemensam inflyttarstrategi

• Påbörja utredning och arbete med hur vår 
framtida organisering ska vara



Vad ska vi inte göra

• Ha bråttom när det gäller organiseringsfrågan
• Samverkansorgan för Hälsingland Hur ska vi samverka 

inom Hälsingland när det gäller utvecklingsfrågor (mer 
än ”bara” besöksnäring!) ? 

• Hur har andra gjort? Exempelvis Höga Kusten? 



28 oktober 10-13 Gästgivars 

1. Eva Lindberg

2. Viceordförande i regionstyrelsen Marie-Louise 
Dangardt, 

3. Ordförande för Kultur och kompetensnämnden 
Magnus Svensson, 

4. Kultur och kompetensdirektör Jan-Olov Friman 

5. Samt någon mer från den förvaltningen



Med på mötet

Maria Rosén- Projektledare Hälsingeboken

Jenny Norberg- projektgruppen Hälsingeboken

My Fransson- styrelsen DJAB besöksnäring

Mikael Löthstam- KSO Hälsingerådet (digitalt)

Markus Evensson- KSO 

Peter Eriksson- Näringslivschef 

Per Eriksson- Ambassadör

Thomas Mårtens- Bandyföreningarna 

Robert Fors- Besöksnäringen 




