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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.

Ett nytt år har inletts sedan det senaste nyhetsbrevet skickades ut. Mycket
har hänt sedan sist, nya ansikten har tillkommit i projektet och många

spännande saker är på gång, både på den svenska och den norska sidan.
Pandemin har, som för så många andra, utmanat oss att tänka nytt! Så även

i våra planerade projektaktiviteter. 
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Första årets effekter av projektet
Ett drygt år av projekttiden har gått och nu är det dags att titta tillbaka vad det
första året har resulterat i! Ett axplock från våra lägesrapporter finns att se i det
här korta videoklippet, om du klickar på bilden ovan kommer du till filmen på vår
Facebooksida. Hitta dokumentet via knappen nedan! 
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Digitala vintermagasinet 
Som en uppföljning till det sommarmagasin projektet arbetade med förra året har det

nu tagits fram en vinterversion. Det är ett lätttillgängligt och bra sätt att synliggöra det

goda arbete för hållbar utveckling som redan pågår i projektgeografin. Vi uppmanar

naturligtvis till försiktighet under pandemin men att läsarna ska kunna inspireras och

drömma inför framtida besök. 

Visa mig effekterna!

Hitta vintermagasinet här
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Digitala hållbarhetssamtal
Tisdagar jämna veckor har Bärkraft ett digitalt forum där företag kan koppla upp
sig och prata hållbarhet. Ibland är det specifika teman som hållbar mat och
hållbar paketering och ibland har vi inbjudna gäster med oss. Det är Anders
Sandström och Carolin Vallgren som håller i coachtillfällena. Klicka på knappen
för att läsa om kommande tillfällen! 

Ja, jag vill gärna få hjälp i mitt arbete med hålllbarhet!
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På bilden ser vi Maylinn Løfsnes Storjord på Helgelands avdelning i Sandnessjøen ta emot
certifieringen av stiftelsen Miljøfyrtårn.

Helgeland Reiseliv miljöcertifierade
2020 blev Helgeland Reiseliv miljöcertifierade genom stiftelsen och
märkningen Miljøfyrtårn. Stiftelsen grundades 2003 och lämpar sig för alla typer
av företag - från små och medelstora enskilda företag, till stora företag och
kommuner. Med anpassade kriterier för över 80 olika branscher gör Miljøfyrtårn
hållbarhet konkret och lönsamt. Nu fortsätter arbetet med att hitta vägar att fler
boende- och aktivitetsföretag ska påbörja sin resa till en certifiering.

På gång i projektet:
Håll ögonen öppna för kommande inbjudningar till workshops och
projektaktiviteter: 
 
- Hållbar paketering med Green Owl Travel & Consulting 
I vår kommer det erbjudas workshops för företag som är eller har för avsikt att bli
hållbarhetsanalyserade genom GSTC-metoden. Hör av dig till din lokala
projektledare för att anmäla ditt intresse! 
 
- Digitala studiebesök till Järvsö 
Vi kommer inom kort att gå ut med en serie tematiserade, digitala studiebesök för
att kunna dra nytta av deras erfarenheter när det gäller hållbar utveckling av
destinationen.  
  
- Konferensen Go Green go Arctic (troligtvis digital) 
Hållberhetskonferensen i Norge har skjutits upp i omgångar men planeringen av
den fortskrider och det planeras även för en digital variant av konferensen som
kommer att gå av stapeln i höst.

Läs mer om Miljøfyrtårn
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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

Projektledare
Helgeland.  
Mail

Gunnel Enetjärn

Projektmedarbetare i
Hemavan Tärnaby.  
0954-104 69 
Mail 
 

Anna Israelsson

Projektledare i Malå
kommun i Gold of
Lapland. 
 
Mail

Cecilia Wallinder

Kommunikatör 
070-228 88 80 
Mail
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Marino Carlsson

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

Carolin Vallgren

Projektledare i
Vindelns kommun i
Gold of Lapland. 
Mail

Notiser
Full fart framåt!
Nu när Region Västerbotten
turisms projekt Västerbotten
Experience har avslutats har
arbetet med GSTC lyfts in i deras
ordinarie verksamhet.  
 
Det är Sirpa Kärki som kommer
att leda det arbetet framåt. Sirpa
är väl insatt i arbetet med GSTC
då hon senast kommer från Visit
Umeå och har genomfört ett
flertal hållbarhetsanalyser i
Umeåregionen.  

Praktiska tips
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

Ja, jag vill ha tips
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Västerbotten Experience

hållbarhet som vänder sig till dig
som driver företag eller arbetar
inom kommuner och region. 
 

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
 
 
 

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