Protokoll från möte med arbetsgruppen i delprojekt Ekonomisk tillväxt
samt referensgruppen Destination Vaajma, Regionprojekt Vaajma i
Røyrvik 2012-09-17
1. Vi välkomnar två nya medlemmar i arbetsgruppen. Det är Anna-Carin Svedén som representerar
Krokoms kommun och Frank Aspnes från Røyrviks kommun.
Referat från aktiviteter genomförda under sommaren.

a. Storsjöyran, där vi marknadsförde Vaajma som destination tillsammans med Jämtland Härjedalen turism. Vi genomförde gerillamarknadsföring i olika teman bröllop, vandring och familjeaktiviteter. Genom en tävling samlade vi in 120 mailadresser som kan användas i marknadsföring
av familjeaktiviteter.
b. Pe-Torsa seminariet, ett samarrangemang med Pe-Torsa där vi hade 90 deltagare och där vi fått
bra respons på programmet. Tema var ”arrangemangens betydelse för samfunnet”. Ett uppföljningsmöte är planerat senare i höst.
c. Sommarlovsentreprenör, 9 ungdomar har den här sommaren drivit sin egen verksamhet under
handledning. Genom projektet har de fått uppstartsutbildning, försäkring och handledning. Tillsammans med näringslivet har de fått ett start stipendium på 2000kr. Det är Sørli bygg, Lierne
neringssellskap och NTE som delat ut stipendier. Grong sparebank och Lierne Tre ställde upp
och delade med sig av sina kunskaper till ungdomarna under uppstartsveckan.
d. Upplevelseburken, en produkt för familjer som vill ha tips på aktiviteter i Vaajmas natur. Den
finns nu som prova på burk i Vaajma. Vi kommer att dela ut dem och därefter se om det kan vara
en produkt att satsa på. Läs mer på www.upplevelseburken.se
Den kommer att användas som giveaway samt säljas på några platser.

2. YH utbildning, Natur-/Fjällguide
I projektet har vi arbetat för att öka tillgången på naturguider i Vaajma. I maj kom det ett initiativ från
Klara på Pilgrimshotellet i Gäddede om att regionen borde satsa på att driva yrkeshögskole utbildningar. Hon hade kunskaper om utbildningsformen och ansökningsförfarandet. Vi deltog med henne och representanter från Tillväxt Frostviken i ett möte där vi pratade om möjligheter. Tillväxt Frostviken såg
det som möjligt att få in en ansökan och då för en natur-/fjällguideutbildning.
Vi har hjälpt till att skriva ansökan med vårt arbete och erfarenheter som grund.
området för att öka möjligheter för fortbildning
Kjell beskriver med erfarenheter från Grong att inte bara utbildningen är viktig utan även hur man ordnar det praktiska runt omkring med boende och mat etc. Anna tar med den informationen till Tillväxt
Frostviken.
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I januari får man ett förhandsbesked om utbildningen och om det är positivt ska vi i projektet samarbeta kring marknadsföringen.

3. Bredband
Tommie informerar om mötet som hölls i Nordli i sommar med fiberlotsen Per Sundin.
Per har testat lite olika möjligheter i ett projekt i Bräcke och har delat de erfarenheterna med oss.
Valsjöbyn har bildat en förening och arbetar för att få fiber till byn. Ett samarbete med Sörli på norska
sidan skulle kunna vara avgörande för att man ska blåsa fiber i de rör som redan finns i marken.
Nord Tröndelag Fylkeskommun kommer att dra fiber från Namsskogan via Röyrvik, Tunnsjön, Kvelia
och Nordli till Grong. Kommunerna måste hitta en strategi för hur man ska arbeta med bygdafiber för
att nå ut till privata och företag. Näringslivsutvecklarna arbetar med den frågan.
Styrgruppen driver frågan i regionen men man är beroende av att hitta eldsjälar i bygden som vill arbeta för utbyggnaden.
4. Aquabest är ett projekt som ägs av region Jämtland och arbetar för att hitta nya lokaler för större fiskodlingar. Man har varit i kontakt med oss för att hitta investeringsföretag i Hotagen. Vi har förmedlat
kontakter och diskussioner har förts.
Investerarna från Norge vill satsa i Sörli och man har även där i projektform tagit fram en plan som ska
presenteras för fylkeskommun 26/9. Vid ett positivt besked kommer man att gå vidare i planerna.
5. Destinaton Vaajma ekonomisk förening
Praktisk information om resegaranti, ekonomi och administration etc.
Frågor om praktiska delar i föreningen skjuts upp till efter mötet med medlemmarnas styrelser 18/10.

6. Planering av kommande verksamhet inom destination Vaajma.
I projektet har det byggts ett bra samarbete och förståelse för varandras likheter och olikheter. Det är
viktigt inför resterande utvecklingsarbete att vi har ett nära samarbete med näringslivet för att projektets grundarbete ska leva vidare efter projektets slut.
För att hitta dessa grunder ska vi bjuda in till ett möte med styrelserna i de organisationer som samordnar näringslivet/turismen. Det är Ansättfjällen, Lierne Fritid, Tillväxt Frostviken och Röyrvik Fritid´s
styrelser som ska inbjudas den 18/10 kl. 19.00 i Nordli.
I övrigt tycker gruppen att vi ska arbeta vidare med vandring som gemensam reseanledning samt införande och utveckling av Kurtax som finansiering av mervärden.

Ansättfjällen kommer att i samarbete med Regionprojekt Vaajma, ta fram en ansökan till ett projekt för
att hitta formerna för Kurtax inom sitt område. Våra förhoppningar är att även Tillväxt Frostviken väljer
att hitta en modell och att möjligheten att använda samma ansökningsunderlag.

DELPROJEKT EKONOMISK TILLVÄXT

”En investering för framtiden”

Anna Jonasson, projektledare
E-post: anna.jonasson@stromsund.se
Adress: Box 500, 833 24 Strömsund
Telefon: 0046 (0)670 169 35 Hemsida: www.vaajma.com Facebook: facebook.com/vaajma

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Roy Inge påtalar återigen att den interna marknadsföringen för varumärket Vaajma måste bli bättre.
Han menar att kommunerna ska visa att de är en del av Regionprojekt Vaajma på ett tydligt sätt. Tommie tar med sig kritiken till styrgruppen.

Vi ska ta fram material för att på ett tydligt sätt kunna marknadsföra Vaajma –the heart of Scandinavia,
till företag inom Vaajma.

7. Hemsidan behöver översättas och Tommie ska göra ett offertunderlag för att få ett kostnadsförslag.
Viktigt att gruppen ser till att det finns bilder att tillgå.

/Anna Jonasson
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