Delrapport 6, 21 november 2010 – 31 januari 2011


Nyhetsbrev nr 4 från Dialog Tiveden sändes ut i början på december. Se bil.



Under perioden har en del personalförändringar skett i projektet. En person har
slutat medan några andra personer har börjat, för kortare eller längre anställningar,
med inriktning på de delprojekt vi har framför oss.



Under sommaren och hösten har vi jobbat med att ta fram en grafisk profil för
Tiveden vilket vi tidigare berättat. Det betyder att det nu finns en logotyp, speciellt
utvalda färger, former, foton och budskap som vi använder när vi gemensamt
marknadsför Tiveden. Så här ser logotypen ut som är symbolen för varumärket
Tiveden.



Arbetet runt varumärke och grafisk profil har fortsatt i det att vi nu ska använda
underlaget till att bygga en intressant, informativ och lätthanterlig hemsida för
området <www.tiveden.se>. Arbetet sker i samverkan med Askersunds och Laxå
kommuns näringslivs- och turismenheter. Här har projektet anlitat en person för att
driva arbetet framåt och hålla samman det hela. Vi ska även se till att den grafiska
profileringen används, och kommer till sin rätt, i de turistbroschyrer som Askersund
och Laxå kommun nu formar och trycker inför 2011.



Arbetet med leder och sevärdheter går även på högvarv. Till hjälp i arbetet har
projektet anlitat två personer pga deras tidigare engagemang i ledarbetet. Ett system
med leder för vandring, cykling, ridning och paddling för hela området tas fram. Se
bilagda karta med ledmarkeringar. Här ska även vissa sevärdheter och smultronställen
markeras.



Genom samverkan i nätverksform har projekt Dialog Tiveden medverkat till att
utveckla ”Rötter i Tiveden”, ett forum för bygdeforskning och släkthistoria i
Tivedenområdet. Nu är arbetet igång att samla material för ett nytt evenemang under
juli 2011. Ett antal scannardagar har genomförts för att samla material till årets
aktiviteter och utställningar.
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