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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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En sådan sommar det blev...
 
Det har redan sagts åtskilligt om Coronasommaren inom
besöksnäringen och vi ska inte uppta dyrbar tid med att upprepa det.
Däremot finns en hel del lärdomar att dra utifrån ett
hållbarhetsperspektiv, och vi vågar påstå att projekt Bärkraft behövs
mer än någonsin. 
 
Vad vi har sett och hört från vårt projektområde i Norge och Sverige i
sommar: 
 
1) Stort behov av uppförandekoder, så kallade code of conducts.  
2) Fler ställplatser för husbilar och tält.  
3) Frågan om sophantering måste tas på allvar.  
4) Var ska alla naturälskande människor gå på toaletten?  
 
På projektets hemsida utvecklar vi resonemanget kring de fyra
iakttagelserna. Klicka på länken nedan så kommer du direkt dit. Vi
kommer att fortsätta driva på i dessa frågor och hoppas kunna bidra på
olika sätt i respektive kommun.  
 

Fyra saker att fixa, nu!
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Går det att vara hållbar turist i
Hemavan Tärnaby och Gold of
Lapland?
 
Ja, den frågan ställde sig den testpatrull som gav sig ut på
vägarna veckan efter midsommar. Under hösten kommer vi
att rapportera från resan i nyhetsbrev och på vår webb. Här
kommer del 1. 
 
Hållbara transporter 
Att vara turist i vårt område förutsätter i det närmaste att man kör bil.
Visst går det att passa tåg- och busstider till enstaka slutmål men för
den som vill resa runt och se mer än en plats är bil ett måste. Frågan är
om inte resor med bil kommer att vara det främsta färdsättet även ett
bra tag framöver – med tanke på Corona och risken att bli smittad i
kollektivtrafiken. 
 
Hur reser man då hållbart med bil? Med elbil förstås. Det ger noll
utsläpp i koldioxid där den tyst rullar fram. Men så var det ju
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tillgången på bränsle, det vill säga el...  
 
(Klicka på gröna rutan nedan för att läsa fortsättningen...) 
 

Dags att plocka skräp!
 
Den 19 september infaller Skräpplockardagen. Det är ett initiativ från
organisationen Håll Sverige rent. Alla inbjuds att vara med och kan
anmäla sitt deltagande på Håll Sverige rents hemsida. Där kan man
också hitta skräpplockargrupper att ansluta till om man vill plocka
ihop med andra. 

Rapport från hållbara resan
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Passa på att involvera så många barn och unga som möjligt i
skräpplockning så att det blir en självklarhet för kommande
generationer att skräp slängs i avsedda behållare och ingen
annanstans.  
 

Kontakta oss

Anders Sandström

Projektledare i
Hemavan Tärnaby. 
070-302 42 60 
Mail 
 

Felicia Morén

Projektledare i Norsjö
kommun i Gold of
Lapland.  

Gunnel Enetjärn

Projektmedarbetare i
Hemavan Tärnaby.  
0954-104 69 
Mail 
 

Malin Johansson

Projektledare i Malå
kommun i Gold of
Lapland. 

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. 

Mer om Skräpplockardagen 19 september
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070-229 52 92 
Mail

Laila Andersson

Projektledare
Helgeland.  
Mail

070-675 40 84. 
Mail

073-818 67 98 
Mail

Carolin Vallgren

FÖRÄLDRALEDIG 
Projektledare i
Vindelns kommun i
Gold of Lapland. 
Mail

Notiser
Aktuellt från Norge 
Mellan den 5 och 15 maj samlade
Visit Norway in statistik för att ta
pulsen på norrmännens
resplaner kommande månader. I
resultatet kan vi se att
majoriteten anser att det är
högst osannolikt att göra
utlandsresor under närmaste sex
månader. Bland destinationerna
återfinns USA, Asien, andra
europeiska länder än Sverige,
Danmark och inhemska resor,
samt övriga världen.  
 

 
49% upppger att resor till
Sverige är de mest troliga, följt
av resor till Danmark som är
tänkbara för 38% av de
svarande. 
 
Notera att statistiken inte tar
hänsyn till stängda gränser utan
hur man generellt ser på resor
kommande sex månader, räknat
från maj 2020. 
 

Till undersökningen
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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
 
 
 

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