Mötesanteckningar
Husbilsdestination Sverige
Datum: 170517
Tid: 13.00 – ca 15.00
Plats: SCR´s kontor
Deltagare: Jonas Tidgvist HRF, Lasse Lindström CC (per telefon),
Marie Linde Turistrådet Västsverige, Lars Lyborg RMF,
Peter Angergård Åsa Camping& Havsbad, Christer Jansson SCR
och Lars-Erik Hörmander projektledare.
1. Mötesanteckningar per 170118
Inga kommentarer om dessa. Vissa punkter finns med i nedan anteckningar.
2. Projektplan 2017
a. Informationsbrev
Inte lika stor respons som vid utskick av folder.
I nästa brev ta med några goda exempel på ställplatsetableringar och den
kunskap och kompetens som vi bidragit med. Informera om av oss
rekommenderad ställplatsutrustning och exempel på var den finns installerad.
b. Seminarier
Har inte påbörjats måste finna någon samarbetspartner som
Länsturistorganisationer som kan bjuda in och skapa intresse.
c. Konsultation kommuner
Vår arbetsmodell om första möte finansieras av Husbilsdestination Sverige
fungerar väl. En del kommuner rådgivning via telefon.
Christer tar fram bestämmelser gällande el försörjning och publicerar det på
husbilsdestinationsverige.se som information.
Partille Ställplats kan bli den första SCR anslutna ställplatsen
Malmö Ställplats finns det en intressent till. Vårt uppdrag att arbeta fram
förutsättningarna och därefter låta en intressent ta över utveckling av
ställplatsen och dess framtida drift genom tecknande av avtal med markägare.
Återkomma med information om Göteborgs Ställplats Bananpiren när beslut har
fattats om/när den kan öppna.
d. Regional utveckling
Visa upp för andra gällande Västsverige och dess utveckling av husbilsturismen
som är en effekt av att Turistrådet Västsverige medverkar som aktiv part i
Husbilsdestination Sverige.
Christer redogjorde om utredning för Kronoberg och när den är klar kommer alla
få del av den.
Region Halland Peter och Marie försöker påverka.
Dalarna Lasse L hade vissa kontakter men avvaktar vårt resultat av bearbetning.

e. husbilsdestinationsverige.se
Få fram statistik antalet besök samt klick gällande leverantörer. Sprida
information om webbplatsen.
f. Statistik
SCB har stämt av med SCR om statistik dokument för att samla in statistik från
Ställplatser bifogas
SCB har valt ut via egen research 200 ställplatser att starta insamling av statistik.
Vilka dem är kan vi inte få del av.
SCR medlemmar bli bättre på att leverera in korrekt statistik andelen
husbilsgästnätter på campingplatser är betydligt högre än de 10,7% som
redovisas. Hur hanterar man statistik gällande säsongsplatser.
g. Myndighetspolicy
Ställplats en form av boendeanläggning. SCR möte gällande Plan-& bygglagen
med riksdagspolitiker. Avrapporterar vid nästa möte.
h. Koncept husbilsplats
Philip H som var praktiserade från högskolan skulle arbetat med detta men blev
engagerad i andra utvecklingsprojekt.
I beskrivning av husbilsplats ändra under extra plus till ……gräsyta alt. trädäck.
i. Budget
HRF ökat sin insats till 70tkr. Tallykey på väg in som rekommenderad leverantör
15tkr.
Arbeta på att få in fler regionala besöksorganisationer att ansluta sig till vårt
arbete.
3. Certifiering
Certifiering av ställplatser har diskuterats i SCR´s styrelse. SCR har önskemål om att
processen med Certifiering avstannar till efter styrelsemöte i SCR i augusti. Samtliga
ansåg att det var lämpligt att avvakta tills dess.
Lars-Erik informerar Svensk Klassificering och Husbil.se.
4. Destination Hamnen
Samtliga ansåg att det vara ett bra B2B Arrangemang att deltaga på. Att resterande
finansering som behövs tas från befintlig budget ev. kan SCR tillskjuta medel.
Jonas skulle undersöka om de hade maritimt mässmaterial som vi kunde använda för att
bygga upp en ställplats i maritim miljö.
5. Övrigt
Christer informerade om skrivelse Sammanhållen politik för besöksnäringen. Bifogas.
Förslag att bjuda in leverantörer till möte i samband med Destination Hamnen.
Marie undersöker om möjligheten för oss att medverka på möte när alla
länsturistorganisationer deltager.
6. Nästa arbetsmöte
170919 10.00-12.00 hos SCR
Lars-Erik skickar ut kallelse samt agenda inför mötet.

