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Husbilsdestination Sverige
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Mötesanteckningar
1. Mötesanteckningar per 170517
-

Gällande publicering av regler/rekommendationer för el försörjning.
Christer undersöker regelverk och återkommer med underlag.
Myndighetspolicy; Ställplats en form av boendeanläggning. SCR inte haft
någon kontakt om detta ännu.
Christer redogjorde för vad SCR hade beslutat om gällande krav för ställplats
för medlemskap i SCR. Christer återkommer med underlag.
Marie undersöker om möte med Länsturistorganisationer i Maj 2018 hos
Turistrådet Västsverige om vi kan medverka med information om
Husbilsdestination Sverige och betydelsen av att medverka i arbetet med att
utveckla Sverige som husbilsdestination.

2. Projektplan 2017
a. Informationsbrev
Ta fram förslag på innehåll i nästa Informationsbrev gällande betydelsen
att etablering av ställplatser finns med i den kommunala planeringen. Visa
på exempel som i Motala, Varberg och Turistrådet Västsveriges deltagande
i den kommunala planeringen gällande etablering av boendeanläggningar
mm. Marie undersöker om Ställplatser finns med i dagens kommunala
planering (ÖP).

b. Konsultation kommuner
Lars-Erik informerade om de etableringar som vi har medverkat/r i
arbetet med.
Lasse L framförde att Västerås finns det en mycket bra ställplats.
Lars L att Bua är en välbesökt och mycket bra ställplats etablering.
Peter och Lars L ställde frågan om hur många platser som behövs på en
ställplats för att den skall vara lönsam. Som kompletterande med annan
verksamhet som campingplats, gästhamn, golfbana får man utgå ifrån

behovet och servicegrad för att bedöma antal platser. För att en ställplats
skall vara lönsam utan annan kompletterande verksamhet tar vi fram
beräkningsunderlag för inför nästa arbetsmöte.

c. Regional utveckling
-

-

Turistrådet Västsverige
Lars-Erik stämma av med de utvecklingsarbeten som vi deltagit i och
var de befinner sig i utvecklingsprocessen.
Lars L informerade om Sportshoppens ställplats i Grebbestad var av bra
kvalitet.
Visit Dalarna
Information om möte med Visit Dalarna.
Halland
Peter försöker påverka.
JHT
Vi tar kontakt med dem igen inför 2018.
Småland/Kronoberg
SCR planerar uppföljningsmöte och stämmer av om intresse att ingå i
vårt arbete.

d. husbilsdestinationsverige.se
-

Besöksstatistik
Christer återkommer med underlag. Vi får därefter bedöma om hur det
skall användas.

e. Statistik

-

Inkvarteringsstatistik gästnätter
SCB hinner inte med såväl obligatoriskt för campingplatser att leverera
gästnattsstatistik som försök med att rapportera in
inkvarteringsstatistik från ställplatser. Marie tar gärna del av den dialog
som förts med SCB. Eftersom det hade framförts från ansvarig person
på Ställplats Södra Hamnen i Motala att SCB rapport var krånglig att
fylla i och av det skälet avstår man att fylla i rapporten undersöker
Christer om vi kan få del av SCB rapport underlag för att göra en egen
bedömning.

f. Certifiering
Se ovan under pkt 1 gällande medlemskap för ställplatser hos SCR. Vi
arbetar vidare med frågan inför nästa arbetsmöte.

3. Destination Hamnen
Undersöka med Adria om annan modell utan Slide Out samt om de har något
golvmaterial som konstgräs som vi kan nyttja.

4. Projektplan/Budget 2018
Peter framförde betydelsen av att ta fram en Målbild för Husbilsdestination
Sverige så att vi fokuserar på rätt åtgärder/projekt i vårt arbete med att utveckla
Sverige som husbilsdestination. Vi arbetar fram underlag för presentation vid
nästa möte även gällande Projektplan/Budget/Finansiering för 2018.
Målsättning inför 2018 att minst 2 Länsturistorganisationer till ansluter sig till
arbetsgruppen för Husbilsdestination Sverige
Resp. organisation diskuterar internt gällande ekonomisk insats i
Husbilsdestination Sverige för 2018.
Målsättning att öka upp 2017 års finansiering med minst 100tkr till totalt 400 tkr

5. Övrigt
Lars-Erik och Lars L håller på med planering av att genomföra 2 Guidade Turer i
Sverige under 2018 med 10 husbilar i varje tur i samarbete med mein PLATZ i
Tyskland.

6. Nästa arbetsmöte
23/11 13-15 hos SCR.
Lars-Erik kallar och återkommer med agenda.

