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Du får det här nyhetsbrevet för att du är viktig för oss i projekt
Bärkraft | Bærekraft. Läs mer om vad vi gör här.
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Vilka kommer att vara dina
kunder efter Corona?
 
Om det går att skingra tankarna från alla de praktiska problem som
har uppstått i och med Coronakrisen så kan ett smart drag vara att
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planera för det som kommer efter. För även om ingen säkert kan säga
när reserestriktioner och vädjanden om att stanna hemma upphör så
finns det ju goda chanser att många har ett uppdämt behov av att resa
och uppleva saker igen när den akuta fasen är över. Kan vi rent av
vänta oss en ketchupeffekt, där "alla" plötsligt vill ut och resa igen? 
 
Fler resenärer kanske vill ta det säkra före det osäkra och helst rör sig
inom landet och kortare avstånd. Har du koll på vilka dina potentiella
kunder är? Kan du vända dig till dem redan nu och sälja paket,
middagar, aktiviteter eller tjänster? Till de som tvekar och är rädda att
förlora pengar om något företag i värsta fall skulle gå i konkurs så är
argumentet just det: "boka och betala nu så vet du att vi finns kvar när
du vill uppleva oss". 
 
Det är också nu du kan skapa drömmar och längtan om att få uppleva
ren natur, frihet, och äventyr – sådant som vi är experter på och har i
mängd. Så se till att hålla dina sociala mediakanaler levande och skapa
positiva känslor där. 
 

Läs hur Rolfs kök räddar restaurangen med en vänförening
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Foto: Rianne Kindt 
 
I MARS INSPIRERAS VI AV: HORSES OF TAIGA

Det lilla företaget med
det stora hjärtat
Redan som femåring drömde Floriane Colonnier om snö, is
och arktiska äventyr. Då bodde hon i Frankrike och fick
upptäcka världen tillsammans med sina föräldrar på deras
resor till Mongoliet, Tanzania och Nordamerika. Men
Floriane ville hela tiden norrut.  
 
Efter att ha arbetat i många år som turridning- och hundspannsguide i
Frankrike, Canada, Finland och Island flyttade hon till Svansele i
Norsjö kommun hösten 2015. Sommaren därpå startade hon och
hennes dåvarande sambo företaget Horses of Taiga.  
 
– Jag ville starta ett eget turridningsföretag för att få leva med mina
passioner: hästar, natur, djur och skog. Samtidigt ville jag dela med
mig av hur viktigt det är att vi skyddar allt detta på bästa sätt. 
  
Horses of Taiga erbjuder både korta och långa turer till häst
kombinerat med andra upplevelser i närområdet, till exempel
hundspann och besök hos renskötare. Det sker i samarbete med andra
entreprenörer. Företaget har växt sakta men säkert sedan start,
glädjande nog har vintersäsongen tredubblats de senaste två åren. 
  
Floriane har ett starkt engagemang och kärlek till såväl människor som
djur och natur. Hon säger själv att guida människor ute i naturen är
det hon skapats till att göra. Hon vill värna om vår plats på jorden
genom att sprida kunskap om skyddsvärd natur till gästerna, berätta
om den lokala kulturen och vara ett föredöme för hållbar utveckling.
Själv lever hon som hon lär, hon använder sig av lokala råvaror i
mycket hög utsträckning, hon uppmuntrar sina gäster att köpa lokalt,
hon tillverkar sina egna rengöringsmedel och matresterna får hennes

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/gIELiH
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=7c5cae1b68bdf6ac67732131d&id=0b17ef1d45
javascript:;


1/14/22, 9:23 AM Hållbara nyheter från projekt Bärkraft, april 2020

https://mailchi.mp/7e8aa8a1f612/hllbara-nyheter-frn-projekt-brkraft-april-2020 5/8

höns festa på. 
  
– Vi källsorterar i största möjliga mån. Vi lägger ungefär en soppåse i
soptunnan varannan vecka. 
  
På sin hemsida uppmuntrar Floriane sina besökare att välja nattåg
som klimatsmart alternativ när de reser till henne. Hon tipsar även om
sidor där gästen kan klimatkompensera eventuella flygresor. Just nu
planerar hon för att kunna motivera sina gäster att ta tåget i ännu
högre utsträckning, antingen genom rabatterade eller extra ridturer
vid ankomst – det har hon inte riktigt bestämt än. 
 
Cecilia Wallinder, projektledare Vindeln 

 

Konferensen flyttas fram
 
Den hållbarhetskonferens som var planerad till Mo i Rana 22–23 april
är sedan en tid inställd och framflyttad. Exakt när den kommer att gå
av stapeln är inte klart i dagsläget men vi återkommer så snart beslut
är fattat. Vi håller dig uppdaterad! 

Läs mer om Horses of Taiga
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Kontakta oss

Anders Sandström

Projektledare i
Hemavan Tärnaby. 
070-302 42 60 
Mail 
 

Felicia Morén

Projektledare i Norsjö
kommun i Gold of
Lapland.  
070-229 52 92 
Mail

Laila Andersson

Gunnel Enetjärn

Projektmedarbetare i
Hemavan Tärnaby.  
0954-104 69 
Mail 
 

Malin Johansson

Projektledare i Malå
kommun i Gold of
Lapland. 
070-675 40 84. 
Mail

Cecilia Wallinder

Projektledare i
Vindelns kommun i
Gold of Lapland. 
070-228 88 80 
Mail

Marino Carlsson

Projektledare i
Lycksele kommun i
Gold of Lapland. 
073-818 67 98 
Mail

Carolin Vallgren
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Projektledare
Helgeland.  
Mail

FÖRÄLDRALEDIG 
Projektledare i
Vindelns kommun i
Gold of Lapland. 
Mail

Notiser
Hållbara transporter
Den 7 maj presenterar
Länsstyrelsens projekt
"Fossilfria transporter i norr" en
strategisk plan för hur en
utbyggnad av laddstolpar och
tillhörande infrastruktur kan se
ut längs väg E 12.
Konferensdagen genomförs
oavsett om det blir ett fysiskt
möte i Lycksele eller digitalt.
Projekt Bärkraft är på plats!

Se filmen om hållbara resor!

Följ oss på resan!
Prenumererar du inte redan på
vårt nyhetsbrev så gör det från
och med nu! Klicka på länken. 
 

Jag vill få nyhetsbreven

 
Läs det här brevet på webben

 
Så hanterar vi dina personuppgifter: 

Projekt Bärkraft | Bærekraft har upprättat ett e-postregister i programvaran för detta nyhetsbrev.
Adresserna är endast åtkomliga för de som hanterar nyhetsbreven. Vi delar inte med oss av e-

postadresser till tredje part. Vill du inte att din e-postadress ska finnas i vårt register så kan du göra en
avanmälan i länken nedan. Då raderas din adress från vårt system. 

 
 

Vår adress: 
Visit Hemavan Tärnaby AB

Västra Strandvägen 1
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Tärnaby 920 64
Sweden

 
Add us to your address book

 
 
 

Vill du inte längre ta emot dessa brev? 
Du kan avregistrera dig här
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