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Förstudie Besökscentrum 
Haganäs

Under förstudiens inledande skede har jag ägnat 
en hel del tid åt faktainsamling, grovplanering 
av projektet och inte minst i att studera goda 
exempel. Jag har också haft många intressanta 
och spännande möten och kontakter med repre-
sentanter både från kommuner och turism- och 
besöksnäring, såväl i närområdet som i övriga  
Sverige.

Kommunerna är intresserade av att delta
Jag har haft möten med totalt 13 kommuner 
som finns inom det definierade målområdet. 
Det har varit inom turismnätverket Nordöstra 
Skåne med Bromölla, Hässleholms, Kristian- 
stads, Osby och Östra Göinge kommuner. I väs-
tra Blekinge med Karlshamns och Sölvesborgs 
kommuner samt i Södra Småland med Lessebo, 
Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och 
Växjö. Samtliga dessa kommuner har initialt va-
rit mycket positiva och intresserade att följa och 
delta i det fortsatta arbetet. Jag kommer även att 
träffa representanter för Alvesta, Olofström och 
Värnamo kommuner.

Workshop i Älmhult med besöksnäringen
I samband med ett möte med besöksnäringen 

i Älmhult den 24 oktober, gavs några konkreta 
frågeställningar som deltagarna fick besvara i en 
kort workshop. Engagemanget var gott och ett 
imponerande stort antal idéer och synpunkter 
kom in under den korta tid som stod till buds.

Vad händer härnäst?
Arbetat fortsätter på bred front, både med den 
fysiska placeringen av ett tilltänkt besökscent-
rum, med profil och innehåll och också med att 
börja skissa på organisation och därmed ägarfor-
mer, finansiering etc.

Arbetsmöte i januari
Jag räknar med att ha ett arbetsmöte med repre-
sentanter från de kommuner som anmält intresse 
i mitten av januari 2014. Inbjudan kommer att 
skickas ut under november månad. Vi ska då ha 
några grova idéskisser framtagna att kunna disku-
tera och därmed få ett så konkret möte som möjligt.  
 
BAKGRUND TILL PROJEKTET
Älmhult har redan idag ett stort antal besökare 
varje år. Det nya IKEA-varuhuset tillsammans 
med den handelsplats, som nu är under uppfö-
rande, och där de första butikerna har öppnat un-

En flygande start med positivt gensvar
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Här kommer första utgåvan av ett nyhetsbrev som ska sprida informa-
tion om Förstudien – besökscentrum Haganäs, ett projekt som initierats 
av Älmhults kommun och som delfinansieras med EU-medel genom  
Leader Linné.
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der hösten 2013, kommer att ha ca 1,5 miljoner besökare 
vare år, enligt IKEA:s och IKANO:s egna prognoser. Till 
detta kommer ett nytt och världsunikt IKEA-museum, 
som beräknas öppna 2015 i det gamla varuhuset i centrala 
Älmhult. En välgrundad bedömning är att det blir en stor 
besöksmagnet för en bred målgrupp och särskilt för ett 
växande antal med intresse för heminredning och design, 
såväl i Sverige som internationellt. En första preliminär 
uppskattning är 200-300 000 besökare per år. 

I Älmhult finns Linnés Råshult med ca 40 000 besökare per 
år, samt andra minnen av Carl von Linné och hans gär-
ning. Dessutom har flera nya spännande verksamheter 
inom besöksnäringen nyligen startat sina verksamheter. 
Bara två exempel är Funkisfabriken i Diö och en hotell- 
och konferensanläggning vid Sjöstugans camping. Därtill 
har vi sju naturreservat i kommunen och Kronobergs läns 
enda kulturreservat i Råshult.

Affärsmöjligheter i ett större geografiskt  
område
Ett stort antal människor besöker alltså Älmhult med om-
nejd varje år, men de kan bli fler, de kan stanna längre, över-
natta och därmed generera mera intäkter till näringen. Det 
kräver att vi har mer att erbjuda och samverkar i ett större 
geografiskt område, utan hänsyn till kommun-, landskaps- 
eller regiongränser  –  Älmhult med omnejd. Omnejd har i  
projektet definierats som inom ca en timmes transporttid 
från Älmhult. Samverkan med kunden, besökaren i fokus, 
ska ge oss alla som deltar i Besökscentrum Haganäs fler 
kunder, nöjdare kunder och en besöksnäring som utveck-
las snabbare och lönsammare än vad annars skulle vara 
fallet.

Målgrupper 
Målgrupperna för Besökscentrum är naturligtvis turister 
och besökare, i detta fall framför allt shoppingbesökare. 
Om vi lyckas skapa ett unikt, spännande och nytänkande 

besökscentrum är ambitionen att det ska kunna vara ett 
besöksmål i sig, också för kommunernas innevånare och 
fritidsboende. Till detta kommer områdets affärsresenärer. 
IKEA-koncernens ca 15 bolag i kommunen, har idag mer 
än 25 000 besökande affärsresenärer varje år och antalet 
kommer att öka i takt med IKEA:s  tillväxt och utveckling. 
IKEA poängterar ofta vikten av att kunna erbjuda sina af-
färsbesökare, såväl leverantörer som interna besökare från 
hela världen, genuina sydsvenska och småländska upple-
velser. 

Samordning, större utbud och paketering
Några nyckelbegrepp för framgång i projektet är att sam-
ordna resurser, både för att skapa ekonomiska muskler 
och ett större utbud. samt att paketera besöksmålen till 
kundunika  erbjudanden och därmed kunna ge besökarna 
en bättre helhetsupplevelse.

Mål
Förstudien ska utreda förutsättningarna och ta fram för-
slag och modeller för;
•  En ändamålsenlig, effektiv och över tid hållbar orga- 
 nisation för utveckling och drift av en framgångsrik  
 turism- och besöksnäring.
•  Ett attraktivt och nytänkande turist- och besöks- 
 centrum i anslutning till Handelsområdet Haganäs i  
 Älmhult.

Organisation
Projektet leds av en styrgrupp, med följande medlemmar;
Lena Stävmo, VD Destination Småland AB och är  
Styrgruppens ordförande.
Malin Blom, representerar projektägaren Älmhults  
kommun
Annika Nilsson, Leader Linné
Åsa Simonsson, representerar Tourism in Skåne
Gudmund Vollbrecht, IKEA
Mathias Gaunitz, entreprenör

Vad är Leader Linné?
Leader Linné är ett utvecklingskontor med mål att 
skapa en utvecklande och levande landsbygd. Verk-
samhetsområdet omfattar Alvesta, Växjö, Älmhult, 
Ljungby, Markaryd och Värnamo kommun, med  
undantag för tätorterna Växjö, Ljungby och  
Värnamo. 
 
Leader är ett metodutvecklingsprogram för lands-
bygden i EU. Landsbygd definieras i detta samman-
hang som områden och tätorter med en befolknings-
mängd upp till max 20 000 invånare.

Vill du veta mer om projektet?
www.almhult.se/turistcentrum
Projektledare: Per Andersson

Tfn: 0476-550 08, mobil 070-81 00 89
E-post: per.andersson@almhult.se
Är det flera i din organisation, kollegor, som 
bör få nyhetsbrevet, vg maila.

”Ni är alltid välkomna 
att kontakta mig som  
är projektledare.”


