SPARAT CHATT FRÅN WEBINAR ”OM LÄGET INOM BESÖKSNÄRINGEN”
DEN 26 AUGUSTI 2020 • KL 10.00-11.00
Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrutvecklare och Visita i samverkan
From Pia Sandin: I den trista verklighet som råder, finns det kreativa goda exempel som enskilda
verksamheter har gjort som gett någon form av positivt resultat, även om det är från lågt läge?
From Hedenstugan Hotel - Stef van Heteren: vi från Hedenstugan har sedan början varit hotell utan
restaurangverksamhet, corona och mindre beläggning gör att man har mer tid att tänka om …. vi
har tagit beslut i Maj att det ska blir Hotell med restaurangverksamhet, snart är allting klart och ska vi
starta med mat och alkoholservering för båda våra gäster och lokala befolkningen.
From Hedenstugan Hotel - Stef van Heteren: Fråga till visita: kan ni kämpa för små företag, dvs
enskilt företag utan personal, det finns inget stöd för små företag alls, bara skjutsa upp preliminära
skatter… det hjälper inte så mycket… jag kan inte permittera mig själv t.ex.
From Marlene Hassel: HEMESTER & SWEMESTER - nya kreativa kampanjer, kan den vara framtidens
sätt att få mindre utlandsresor när man nu upptäckt vackra Sverige…
From Stadsliv Kiruna: tips på hur vi ställt om och skapat ett kulturevenemang utifrån
förutsättningarna: Stadsliv Kiruna har skapat eventet "hemligheter", där 18 unika kulturevenemang
kommer äga rum på hemliga platser för max 50 personer per evenemang. Exklusiva musikspelningar,
chokladprovning, dansföreställningar. Endast de som bokar en biljett till evenemangen får veta vart
det äger rum, så vi kan säkerställa att maxantalet inte överstigs. https://stadslivkiruna.se/hemligheter
From Stefan Gadd: Mycket viktigt för storstäderna är att mässor och nöjesparker kan öppna. Detta
berördes inte av regeringen förra veckans besked. Var ligger den frågan nu?
From Stadsliv Kiruna: Här är också ett bra sätt på hur en-personsföretag gått samman och skapat en
ny digital plattform för föreläsningar, inspiration och liknande: https://wildernesstv.se/
From Teresa Ahola (FN)s iPhone: Ni nämde fastighetsbranschen, vilka bolag behöver ta ett större
ansvar? Vad har varit fastighetsbranschens förklaring?
From Daniel Skog STF: Vi från Svenska Turistföreningen har sett en stor efterfrågan på Svemester i
år med nya gäster exempelvis i fjällen. Otroligt många nya vandrare ute på lederna, men inte därmed
sagt mer intäkter då många väljer dagsturer och tält istället för att övernatta på boenden.
From danielbrookes: Hej, kommer in sent här och misstänker att frågan kanske ställts, ber om ursäkt
i så fall. När förväntar man sig att remissförslagen kring ändringar i 50-regeln kommer att klubbas
igenom? Har man någon uppfattning om tidsspannet kring att beskedet kan bli definitivt?
From Elisabet Elmsäter Vegsö: Av 5 miljarder ser det ut som kanppt 1 miljard kommer att nyttjas.
Finns m a o pengar kvar att använda.
From Elisabet Elmsäter Vegsö : Visit Sweden är ute med en pressrelease idag där de hänvisar till en
ny internationell undersökning där det syns att Sverige fortfarande är ett land som många vill besöka.
From Daniel Skog ST : https://www.mynewsdesk.com/se/visitsweden/pressreleases/sverigefortsaetter-attrahera-som-besoeksland-trots-corona-3028959
From Maria Frisk: Problemet för många fastighetsägare har varit att det varit svårt att få in försäkran
från sina hyresgäster att verksamheterna inte gått dåligt innan, vilket varit ett krav i processen.
Ansökningsprocessen har varit orimligt krånglig vilket säkert medfört att antalet ansökningar är få -

men som sagt, det finns forfarande tid att ansöka. Många fastighetsägare har också hjälpt sina
hyresgäster utan att ansökan om stödet pga att man tycker det varit för krångligt.
From Stina Eriksson: Bra initiativ från en företagare i Piteå, finns nu på 30 orter i Sverige - Local Hero
https://www.mynewsdesk.com/se/local-hero/pressreleases/local-heros-grundare-lisa-hellmer-gaestartv4-nyhetsmorgon-2997796
From isabelgolles: Det är inte enbart ansökningsprocessen som är krånglig även hanteringen av dessa.
Jag skickade flera ansökningar under dag ett, dvs 1 juli och dessa ansökningar är inte ens påbörjade
eller har tilldelats en handläggare. Detta gör att vi nu är försiktiga med att hantera fortsatta
diskussioner om hyresreducering. Stökig situation för samtliga parter.
From Sanja Vujicic: Har en fråga. Jag hade två artiklar om detta i DI i juni, Den nya framtiden
From Maria Leo: Bra slutord Marlene - behovet är stort för oss centrumledare!
From Stina Eriksson: Tack från Piteå!
From EvaLotta Petersson: Tack för ett bra möte. Keep up the good work!
From Jessika Wassberg:Tack från Göteborg och Avenyn :-)
From Ulrika Abrahamsson Anna Hjelmberg: Tack från Åmål!
From Cecilia Stålhammar Gotlands Besöksnäring AB: Tack från Gotland! Ni är varmt välkomna till
ön, #safe to visit :)
From Lotta: Tack för mycket bra och givande timme!
From Mikael Kristiansson: Tack från Örnsköldsvik :)
From Carina Eriksso : Stort tack, från Sala
From woo102: Tack från Falköping! Bra och givande!
From Minna Thörnqvist: Tusen tack för bra möte!
From Katarina Rhensbo : Tack från Östersund - Årets stadskärna 2019 :)
From Susanne Ytterholm: Superbra jobbat! Stort tack för en bra timme!!
From Peter L: Tack från Malmö:)
From Marlene Bolstad: Tack alla !
From Caroline Bengtsson Laholm: Tack från Laholm. Mycket bra diskussioner
From Erika Braun: Tack alla! Länk med filmen kommer.
From Sofie Gunnarsson: Tack! Och välkomna till Oskarshamn på Citigroup!

