Mötesanteckningar
Husbilsdestination Sverige
Datum: 170118
Tid: 14.00 – ca 16.00
Plats: SCR´s kontor
Deltagare: Lasse Lindström CC, Marie Linde Turistrådet
Västsverige, Lars Lyborg RMF, Christer Jansson SCR, Philip Holst SCR och
Lars-Erik Hörmander projektledare.
Ej närvarande: Jonas Tidqvist HRF, Peter Angergård Åsa Camping & Havsbad.

1. Presenterade husvagns- och husbilsstatistik. Christer kompletterade
med utveckling från 2012-2016. Statistiken kommer att delges
upparbetat kontaktnätverk för kännedom.
2. Resultat 2016 fördelning av projektets timmar. Inte nödvändigt med
så detaljrik fördelning men mycket bra att det finns.
3. Projektplan 2017
a. Riktade digitala utskick.
Ändra till Informationsbrev som mailas ut vid behov. Gärna
informera om goda exempel. Tag bort kostnad för produktion.
Bra om vi under februari kunde maila ut Informationsbrev
med tanke på att många kommuner är inne i sommarens
planeringsfas. Godkännande av arbetsgruppen innan det
mailas ut.
b. Seminarier
Riktade mot regioner som Mälarregionen samt de regioner
som har intresse av att ansluta sig till projektet. Utgå från
regionens förutsättningar. Lasse L medverkar gärna i
Mälarregionen och RMF kan bistå med personell resurs över
hela landet.
c. Konsultation kommuner
Fokus på de regioner som ansluter sig till projektet.
Arbetsmodell med att första besök finansieras via projektet
därefter enligt överenskommelse fungerar väl.

Utvecklingsarbete pågår bl.a. Helsingborg/Väla, Partille, Ale,
Göteborg/Bananpiren, Hornborgasjön, Tanum, Sotenäs,
Lysekil, Tjörn. Lars L påverka Borås.
d. Regional utveckling
OK att vi bjuder in Destination Småland att ansluta sig till
projektet i enlighet med SCR´s uppdrag för dem. Resultat som
framkommer jämföra med tidigare undersökningar och dra
relevanta slutsatser.
Pågår diskussioner om att ansluta sig i Dalarna och
Jämtland/Härjedalen. Fortsatt påverkan mot Skåne, Halland,
Värmland.
Riktade insatser inom de regioner som ansluter sig.
e. husbilsdestinationsverige.se
Ta fram besöksstatistik, uppdatera information, länk till SKL´s
Parkeringshandbok, uppdatera leverantörers information,
bilder, länkar mm.
f. Statistik
SCB/Tillväxtverket testköra på ställplatser med minst 10
platser. Tillväxtverket varit kontakt med ställplatser och alla
var inte så positivt inställda till att leverera statistik. I SCR`s
remissvar belysa betydelsen av att även gästhamnar omfattas
av att lämna statistik.
g. Certifiering
NHO Reiselivs underlag presenterades. Ansåg att deras
underlag skall kompletteras med framtagna baskrav som skall
uppfyllas för att erhålla certifiering. Information om
ställplatser som är certifierad på Turistrådet Västsveriges
webbplats samt påverka andra regionala besöksdestinationers
webbplatser som marknadsför ställplatser att ange vilka som
är certifierade. Påverka H&C om att markera certifierade
ställplatser i deras bilaga. Återkomma med förslag till
arbetsgruppen för godkännande.
h. Myndighetspolicy
Pågår diskussioner i Strömstad kommun. Christer framtida
möte med Boverket om ställplatser som kan bli definierad som
en enklare form av campingplats som kan placeras centralt i
en ort.
i. Koncept husbilsplats
Philip H som går på IHM inom ämne konceptutveckling
kommer att arbeta med detta och återkomma med förslag.
Philips föräldrar driver Evedals Camping i Växjö så han är
insatt i frågan.

j. Budget
Om en regionalorganisation ansluter sig till blir utfallet enligt
Budget. Om inte minskar budget med 75tkr.
k. Finansiering
Finansieringen är 275tkr klart. Diskussioner pågår med
Dalarna och JHT. SCR har ett utvecklingsprojekt med
Destination Småland och förhandlar med dem om SEK 50 000
av projektbudget kan gå in i projektet för insatser som
Husbilsdestination Sverige genomför. De kommer också att
tillfrågas om de vill ansluta sig till projektet och medverka i
framtida finansiering.
Någon mer leverantör kan tillkomma. För mer information om
finansiering se Presentation som erhållits.
- Länsturistorganisationer
Turistrådet Västsverige fortsätter med sin finansiering och
vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla
husbilsturismen i Västsverige med riktade insatser
De som är närmast att fatta beslut om att ansluta sig är
Visit Dalarna och JHT. Intresse finns hos Visit Värmland,
Region Halland och försöka påverka Tourism in Skåne som
har sagt att de t.v. vill erhålla information om vårt arbete.
- Leverantörer
WTW AS, Kama Fritid och Garo har sagt Ja till finansiering.
Avvaktar svar från DL BookIT, Cale och Compusoft DK.
4. Nästa arbetsmöte
170517 13.00-15.00 SCR´s lokaler.

