DIALOG TIVEDEN
Information från LEADER-projektet

Nu avslutas leaderprojekt Dialog
Tiveden
Vi vill först och främst tacka alla som på något sätt varit
med och bidragit till projektet.

Samarbete är A och O
Ett samarbete har etablerats i Tiveden över alla administrativa gränser. Båda kommunerna, Askersund och
Laxå har välvilligt ställt upp i de turistsatsningar som drivits i projeket.
Kommunerna har stöttat projektet i arbetet med att
skapa varumärket och vår nya gränsöverskridande hemsida www.tiveden.se.
Men en minst lika viktigt för ett lyckat projekt är att entrprenörer och ideella föreningar ställer upp - och det har
alla gjort med stort engagemang. Med föreningarnas
brinnande intresse och kännedom om trakten läggs en
stabil grund för att nå uppsatta mål. Som en avslutning eller bättre uttryckt som en början på nya samarbeten så
bjöds turistbyråpersonal från Askersund, Laxå och
Karlsborg in till en busstur för att med egna ögna se och
uppleva de turistattraktioner och boenden som Tiveden
erbjuder
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Turistinformation med bokningsservice
Turistinformation Tiveden är nu en etablerad informations- och bokningscentral för besökare till Tiveden.
Information sker i första hand via hemsidan och dialog
förs via telefon och mejl. Från 2010 till 2011 ökade antalet gästnätter som förmedlades via turitsinformationen
med över 100%. Vi ser fram emot säsongen 2012 som
börjat strålande.

Bussturer
Under sommaren 2011 gick en anslutningsbuss från
Laxå resecentrum till Tiveden några dagar i veckan. Det
föll så väl ut att bussturerna utökas till att gå varje dag
v26-33 under 2012. Information och tidtabell kommer att
finnas på tiveden.se.

7454 idella timmar
Under de tre projektåren 2009-2012 har 214 personer
lagt ner 7454 ideella timmar. 6 föreningar, 9 företag, två
kommuner samt Leader Mellansjölandet har bidragit till
de 1591000 kronorna som har varit den totala omsättningen.
STORT TACK TILL ER ALLA!
Här kan du läsa om en del av resultaten. Hela slutredovisningen kommer från och med maj månad och året ut
att ligga på dialogtiveden.se för den som är intresserad.

Rötter i Tiveden 18 -21 juli 2012
För tredje gången kommer i sommar nätverket för bygdeforskning att hålla seminarium i Tivedstorp. Årets byavandringar hålls i Häggeboda, Västansjö och
Skeppshult. Information finns på www.rotteritiveden.n.nu.

Sköna maj
För tredje gången arrangeras nu 12-20 maj Sköna maj,
ett 9 dagar långt öppet hus i Tivedenbygderna.
Information finns på www.skonamaj.se.
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Ge bort en bit av Tiveden
Trycksaker:
Tiveden - välkommen ut! Din guide till Sveriges
närmaste vildmark.
Besökskarta 2011, 2012
Karta - sevärdheter och leder

En presentpåse med Tivedenprodukter har tagits fram i
samarbete mellan ett antal lokala producenter. Den kan
nu beställas via turistinformationen, info@tiveden.se eller
0584-474040.

Kontakta
Turistinformation Tiveden
tel. 0584-474040
e-post: info@tiveden.se

Guidningar

Led och sevärdhetskarta

Sommaren 2011 genomfördes regelbundna guidningar i
nationalparken. Detta föregicks av en studiecirkel i guidning och studiebesök. Guidningarna återkommer sommaren 2012 och information kommer att finnas på ww.tiveden.se.

Marknadsföring

En topografisk karta i skala 1:40 000 med alla vandrings,
cykel och ridleder markerade samt ett 100-tal sevärdheter i hela Tivedenområdet finns nu till försäljning via
turistinformationerna och andra återförsäljare.
Information finns på www.tiveden.se.

Konst-i-ring, internationellt utbyte
med byn Yach i Schwartzvald, Tyskland, utveckling av
utomhusutställningen Konst i ring och lekplats, lokal
samförvaltning för inflytande i frågor som rör nationalparken och naturreservat.

Nya projekt och
initiativ som är på gång:
Lederna:
- nytt evenemang kring lederna
- ledsamverkan
- fortsatt arbete med lederna
Ett varumärke och plattform för marknadsföring av
Tiveden har tagits fram och sedan använts i utveckling
av ny hemsida tiveden.se, broschyrer, kartor, annonser
I hjärtat av Sverige, mitt emellan Göteborg och Stockholm,
ligger skogsriket Tiveden. Ett stenkast från trängsel, buller
och stress breder tystnaden och lugnet ut sig i ett av Sveriges
sydligaste urskogsområden. I Tiveden väntar äventyret på dig
som söker förtrollande vacker natur präglad av väldiga klippblock, djupa mossbelupna dalar och branta bergsryggar med
hällmarker. Vandra, cykla eller rid din egen väg, kryssa mellan
de många sjöarna, sevärdheterna och smultronställena.
Upptäckterna tar aldrig slut. Välkommen ut.

Artiklar om Tiveden i:
Lokalpress,Kupé - SJ:s tidning för tågresenärer
Vildmark, STF:s årsbok 2012 ,Activ Schweden, Retki

Utveckling av aktiviteter för barn
Utveckling av
- turistinformationen,
- tiveden.se,
- presservice
- varumärkets förvaltning
- Tivedenportal
- webbtidning Tivedennytt
Lokal servicepunkt
För mer information kontakta:
Elin Hellbeck 0707-171798

