Delrapport 8, 1 maj 2011 – 31 juli 2011
Nyhetsbrev nr 5 från Dialog Tiveden sändes ut i mitten av juli. (bil 5)
Marknadsföring
 Det stora arbetet med att använda den nya grafiska profilen, logotype och
varumärkesarbete i en användarvänlig hemsida för området, har resulterat i att den
nya hemsidan www.tiveden.se släpptes den 29:e april 2011. Den har fått mycket
positiva omdömen och arbetet går nu vidare att fylla på med mer information, hålla
den levande, aktuell och intressant.
 Arbetet går även vidare med att applicera varumärkesarbetet i övriga verksamheter
i området, som så önskar, (se delar av bifogad info bil.5)
 Ett antal bemannade informationsplaster i området (16 st) har fått information
genom möten, mejl, pärmar, telefonkontakt och besök, utifrån den information som
ligger på hemsidan www.tiveden.se eller tagits fram genom samarbete i området.
 En ny karta med kyrkstigarna och cykellederna i Tived har tagits fram samt flyers
med information om de guidade turerna i Nationalparken. (bil 5)
Ledarbete
 Arbetet med den nya led-kartan pågår fortfarande. Här finns ett system med leder för
vandring, cykling, ridning och paddling för hela området samt vissa sevärdheter och
smultronställen markerade på kartan. Vår ambition var att kartan skulle vara färdig till
denna turistsäsong, men den är ännu ej färdigställd. Arbetet har visat sig vara
krångligare än beräknat och tagit mer tid i anspråk än vad vi tänkt från början.
 Nya ledsträckningar har tillkommit i trakterna Stenkällegården, Granvik, Sätra,
Slottsbol-Åsebol. Fi-rödja-Ramundeboda, Rom-Grönelid. I samarbete med framför
allt hembygdföreningar, byalag, ridledsföreningen och privata markägare har ca 60 km
ridled rekonogserats, röjts, markerats, lagts in på kartor och tagits i bruk av hästar och
ryttare.
Kulturveckor
 Årets kulturvecka ”Sköna Maj” genomfördes under 2011-05-28—06-05 med ett
fyrtiotal olika organisationer som samverkade med många besöksplatser och
aktiviteter Projekt Dialog Tiveden hade en utställning i Tiveds skola, där även ett antal
unga lokala konstnärer, i åldern 13-29 år, ställde ut. (se bif. info o. programblad, bil 5).
 Bygdeforskarveckan ”Rötter i Tiveden?” genomfördes 2011-07-20—07-24 i
Tivedstorp. Fem intensiva dagar med bygde-och släktforskning. Ett mycket uppskattat
inslag i programmet var de guidade byavandringarna, i år 6 stycken. Varje
byavandring drog ca 25 – 30 deltagare. (se bifogade programblad, bil 5). Mycket
ideellt arbete har lagts ned för att forma och genomföra dessa dagar.
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Kollektivtrafik
 En kollektivtrafiksatsning genom Tiveden genomförs v 28 till 32. En buss trafikerar
sträckan Karlsborg /Askersund – Nationalparken (NP)– Laxå tur o retur under fem
sommarveckor med tre turer i veckan. Koppling till tider för guidade turer i NP och
tågförbindelser till o från Laxå station samt hållplatser längs Bergslagsledens
sträckning i området. Bussen har dekor med logotypen i den grafiska profilen för
området (se info bil.5)

Lokala tjänster
 Den guide-grupp som bildats har erbjudit regelbundna guidade turer och vandringar i
Nationalparken med början i slutet av juni. Under veckorna 26 – 35 erbjuds den
guidade Trollkyrkoturen tre dag/v samt tre dag/v Stenkälleturen. – Man har även
utvecklat ytterligare vandringar med olika inriktning t ex meditationsvandring, torpoch kulturvandringar, historiska vandringar mm (se bif. info bil 5).
 Den lokala turistinformationen i Tiveds skola har hållits öppen
måndagseftermiddagar hela året samt dessutom två timmar dagligen på förmiddagarna
under vecka 28 – 32 . Här kan man kunnat se en utställning om projektet Dialog
Tiveden, få muntlig och skriftlig information om området, boka vissa aktivitetspaket
samt handla en del lokala produkter.
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