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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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Tina Kerro och Janne Ruonala har lyckats parera det minskade gästantalet med

anpassningar av sin verksamhet.  
 
I DECEMBER INSPIRERAS VI AV STORUMANS CAMPING: 
 

"Det gäller att tänka nytt"
Tina Kerro och Janne Ruonala driver Storumans Camping med en
tydlig hållbarhetsprofil. För de är hållbarhet i stor utsträckning en
ekonomisk fråga – att minska utgifterna men ändå erbjuda en modern
och fräsch anläggning. Men hur går det att tänka hållbart mitt i en
pandemi, när gästerna är färre och intäkterna är lägre? Går det ändå
att vara hållbar? Vi frågade! 
 
Trots pandemi och vinter så är det full fart på Storumans
camping. Hur har ni lyckats med det? 
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– Vi tog ett beslut att fortsätta jobba efter vår grundplan och anpassa
oss efter dom nya förutsättningar som har blivit. Vårt mål är att ha en
året runt camping och på den vägen är vi. 
 
Kan du ge några exempel på vilka anpassningar ni har
gjort? 
 
– Vi har minskat personalstyrkan och jobbat mer själva, lagt tid på
strategisk planering för att få gästerna att stanna längre, bjudit på
guidning för att låta gästerna se vårt område och gjort trivsamma
miljöer på campingen, bland annat Luspenkåtan. Vi har också satsat
mycket på Facebook och Instagram för att synas och visa att vi har
öppet. Vår frukost erbjuder vi till ett lägre pris för att öka
tillgängligheten och för att visa lokala produkter och råvaror. Det
funkar som bra marknadsföring också har vi märkt!

 
Har sommaren och hösten gett några nya insikter eller
tankar kring just hållbarhet?

– Eftersom vi har mindre ekonomiska medel på grund
av pandemin måste vi tänka ännu mera kring hållbara investeringar.
Att ta vara på det vi har och återbruka är ännu mer aktuellt nu, och vi
lär oss otroligt mycket av det. Har man medel är det lättare att ta den
enkla vägen och köpa nytt. Att piffa upp och tänka nytt kring det som
redan finns räcker långt!  
 

Läs mer om Storumans Camping
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Häng med på digital
coaching om hållbarhet
 
Vid två tillfällen i december kan du som företagare koppla upp dig
online och prata med Bärkrafts projektledare Anders Sandström och
Carolin Vallgren om allt som rör hållbarhet.  
 
Tisdag 8 december och tisdag 15 december kl 09.00–10-00 finns de på
plats i mötesrummet och svarar på frågor och bollar tankar och idéer
kring hållbarhet. Ingen fråga är för liten eller för dum – passa på att
ställ dem nu! 
 
För att alla ska få en ärlig chans att prata om just sina behov så är det
endast fyra företag åt gången som släpps in. Ta chansen att närma dig
hållbarhetsfrågorna du också. Läs mer och anmäl dig via länken
nedan. 
 

Ja, jag vill gärna få hjälp i mitt arbete med hålllbarhet!
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Bestäm dig redan nu för att ha noll gram matsvinn i jul! 
 

I jul kastar vi inte ett gram, okej?
 
Julen står för dörren och planeringen av vad som ska ligga på
tallrikarna är i full gång, både i hemmaköken och på restaurangerna.
Julmatens uråldriga tradition att visa rikedom och status lever i allra
högsta grad kvar ännu – hur många kylskåp är inte fyllda till brädden
under decembers sista veckor? Det faktum att många tycks har svårt
att äta samma mat flera dagar i sträck gör dock det hela lite
paradoxalt. Vem ska äta allt? För inte matar du väl komposten, eller
ännu värre soptunnan med din överblivna mat? Nej, nu får det vara
slut på slöseriet. I jul ser vi till att minska matsvinnet så mycket vi bara
kan! Några tips:  
 
1) Planera inköpen noga. Att handla fritt ur minnet och på känsla
slutar antagligen med att du kommer hem med mer än du behöver.  
 
2) Tänk kritiskt. Behöver du verkligen ALLT? Skriv en inköpslista och
kapa den sedan med 1/3. Kanske klarar du att halvera den? 
 
3) Beställ färdiga rätter från restaurangen! Många restauranger lagar
väl avvägda portioner för julbordet. Beställ hem, duka fram och ät! När
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middagen är över är maten slut. Perfekt! 
 

Med dessa rader i årets sista nyhetsbrev önskar projekt Bärkrafts medarbetare

Er alla en 
 

God jul och ett Gott nytt år 

Kontakta oss

Anders Sandström

Projektledare i

Gunnel Enetjärn

Projektmedarbetare i

Marino Carlsson

Projektledare i

Tips på hur du kan rädda sju vanliga råvaror från komposten!
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Hemavan Tärnaby. 
070-302 42 60 
Mail 
 

Felicia Morén

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

Laila Andersson

Projektledare
Helgeland.  
Mail

Hemavan Tärnaby.  
0954-104 69 
Mail 
 

Malin Johansson

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

Cecilia Wallinder

Kommunikatör 
070-228 88 80 
Mail

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

Carolin Vallgren

Projektledare i
Vindelns kommun i
Gold of Lapland. 
Mail

Notiser
Boosta värdskapet! Praktiska tips
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Passa på att ta hjälp av projekt
Bärkrafts projektledare för att
diskutera det viktiga värdskapet
innan vintern drar igång. Kanske
behöver värdskapet skruvas upp
lite extra just på grund av
pandemin, för att gästerna ska
känna sig extra trygga.  
 
Vi har utarbetat ett koncept där
vi tillsammans med anställda
och/eller företagsledning
kommer fram till vilka
värdskapskriterier som ska gälla
just hos er. Resultatet kan
användas i samband med
nyanställningar eller som
vägledning för att prata om
bemötande under säsong. 
Tveka inte att höra av dig! 

Värdskapserbjudande

Du har väl spanat in vår
projektwebb med hållbara tips?
Där kan du få konkreta uppslag
på hur du kan arbeta med
hållbarhet i just ditt företag. Ta
en titt! 
 

Vi finns på Facebook
Välkommen att gilla projektets
sida på Facebook. Där lägger vi
upp inspiration och nyheter om
hållbarhet som vänder sig till dig
som driver företag eller arbetar
inom kommuner och region. 
 

Ja, jag vill ha tips

Till Bärkrafts Facebooksida!

 
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
Tärnaby 920 64

Sweden
 

Add us to your address book
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Vill du inte längre ta emot dessa brev? 
Du kan avregistrera dig här
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