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Ett nyhetsbrev från Hållbar regional
utveckling – Nummer 6 2019

Hej!
Sörmland har mycket att erbjuda och här finns något för alla.
Fantastiska natur- och kulturupplevelser, varierande miljöer med
både hav, skärgård, skog, landsbygd och fina stadsmiljöer med en
mångfald av utbud. Allt detta på korta avstånd och nära flera av
våra större städer.
 
Detta är något som fler och fler tycks upptäcka och vilja ta del av.

Därför ägnar vi temat på vårt sista nyhetsbrev innan sommaren år den starkt växande
besöksnäringen som är på frammarsch i hela landet och som blivit en av våra nya
basnäringar. Den har exempelvis redan passerat den svenska fordonsindustrin när det
gäller den totala omsättningen.
 
Sörmland är inte något undantag när det gäller tillväxten inom besöksnäringen. Färsk
statistik från Stua, Sörmlands turismutveckling, visar att den växer även här hos oss.
Under förra året var 2 790 personer sysselsatta i branschen vilket är en ökning med 19
procent sedan 2010. Själva omsättningen har också ökat, närmare bestämt med 15
procent sedan 2010 och var uppe i så mycket som 3,6 miljarder kronor förra året.
 
Antalet gästnätter på Sörmlands kommersiella boendeanläggningar har dessutom ökat
med 20 procent vilket är den i särklass högsta procentuella ökningen bland jämförda län.
Självklart är det mycket positivt att besöksnäringen växer och det finns stora
utvecklingsmöjligheter framöver med en växande efterfrågan på bland annat natur- och
kulturupplevelser där Sörmland har mycket att erbjuda.
 
Slutligen vill jag önska alla läsare en riktigt skön sommar och semester. Passa gärna på
att turista i ditt eget län – här finns mycket att se och göra!
 
Vänliga hälsningar,
Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör

Sörmland drar nytta av Stockholm
– Sörmland var det första länet i landet som började driva
destinationsutveckling på regional nivå. Det berättar Magnus
Nilsson, strateg på enheten för tillväxt och folkhälsa, inom
Region Sörmland, och den som har besöksnäringen som ett
av sina fokusområden.

Det var 2001 som bolaget Sörmland Turism bildades. Då som nu
ägdes bolaget av det offentliga till 35 procent och av näringen till

65 procent. Fem år senare tog före detta Regionförbundet Sörmland över turismfrågorna
från dåvarande Landstinget Sörmland. 2008 gjordes den första riktiga upphandlingen av
det operativa turismuppdraget vilket föregicks av ett ordentligt researchjobb som bland
annat gick ut på att ta reda på vilket regionalt stöd som kommunerna och de berörda
företagen ville ha.
 

https://landstingetsormland.se/


I samband med att Sörmland Turism vann upphandlingen passade de också på att byta
namn till Sörmlands Turismutveckling AB, STUA, vilket också är vad de arbetar med
idag. 2014 var det dags för nästa upphandling som de också vann.
–  Idag är Sörmland ledande inom många områden när det gäller destinationsutveckling
och vi blir ofta efterfrågade nationellt, berättar Magnus Nilsson.
 
När det nuvarande avtalet löper ut i slutet av september har STUA fått förnyat
förtroende.  Därmed räknar Magnus med att bolaget fortsätter att hålla samma höga nivå
som tidigare.
 
–  2023 ska vi vara Sveriges uttalade slottsdestination och då ska vi även ha fördubblat
omsättningen, förklarar Magnus som slutligen får tipsa om sina tre bästa attraktioner i
Sörmland och då blir det Mariefred med Gripsholm, Julita slott och Näckrosleden.

Sörmland ökade mest
–  Det är klart att det är roligt att jobba i världens snabbast
växande bransch. Det förklarar Ola Lindgren Nilsson, som är
vd på STUA sedan 2007.

Då var de två anställda som arbetade med att utveckla
besöksnäringen i Sörmland, idag är de sju.
– När jag började blev det lite av en nystart för bolaget eftersom
mitt tydliga uppdrag var att samla aktörerna och utveckla en arena
för samverkan, berättar Ola.
 
Aktörerna i det här sammanhanget var och är företagen och kommunerna men också
den ideella sektorn i form av föreningar som driver många av de sörmländska
besöksmålen idag som exempelvis Spårvagnsmuseet i Malmköping.
 
Vad är det då för skillnad på besöksnäring och turism?
Jo, besöksnäring är den näring som bidrar till turismkonsumtionen i Sverige. Branschen
omfattar bland annat restauranger, boendeanläggningar, skidanläggningar och
nöjesparker. Turism är människors aktiviteter när de reser en kortare tid. Det är turismens
konsumtion och effekter som leder till mätbarhet, antal jobb, övernattningar, omsättning
med mera.
 
Att besöksnäringen är en bransch att räkna med har varit en av senare års utmaningar
men arbete har också lagts ned på att visa att branschen verkligen skapar jobb. Nu
handlar det dessutom om att öka andelen utlandsfödda eftersom det råder stor brist på
kompentent personal.
 
Sörmland hade också den i särklass högsta ökningen i landet när det gällde antalet
kommersiella boendenätter förra året. Inte mindre än 1,2 miljoner övernattningar på
hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och kommersiellt förmedlade privata stugor och
lägenheter noterades.
 
Hur ser framtidsplanerna ut för STUA?
– Vi arbetar för att skapa fler reseanledningar och produkter för internationella besökare.
Utvecklingen går mot ett mer intressestyrt resande och kunderna vill hitta och köpa
produkterna digitalt. De utvecklande insatser som görs fokuserar på affärsutveckling mer
riktat och att hitta rätt målgrupp som vill köpa produkten, förklarar Ola.
 
Slutligen får även Ola tipsa om sina bästa tre semestertips i Sörmland och då blir det
leder av olika slag som Sörmlandsleden, Näckrosleden och alla ridleder som finns. Ola
tipsar även om allt vatten i form av både hav och insjöar där det går att fiska, paddla och
bada.
– Och så vill jag slå ett slag för alla matupplevelserna som finns i länet i form av
restauranger, caféer och gårdsbutiker där det går att både äta och köpa närproducerade
produkter, slutar han.
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Semestra hållbart på hemmaplan i sommar
Se Sörmland till fots, på cykelsadeln eller varför inte i en kajak? Det finns också
bra möjligheter att åka kollektivt mellan olika naturupplevelser. Visste du till
exempel att du kan ta med cykeln på bussen?
 
Vill du ha tips på naturupplevelser i vårt vackra län? Länsstyrelsen har samlat
naturupplevelser i en bok med namnet ”50 utflykter i sörmländsk natur” som finns att
hämta på turistbyråerna runtom i Sörmland. Här finns till exempel vårt eget naturreservat
Nynäs med som är Sörmlands största naturreservat. Där finns mycket att upptäcka;
vandra i den vackra naturen, besök museigården Långmaren eller gå på en guidad
visning i slottet. Här kan du också paddla eller bada, både i klara insjöar och i havet.
 
Upptäck Sörmland till fots…
Att vandra är såklart hållbart både för din hälsa och vår jord. Men visste du att du kan lära
dig kulturhistoria samtidigt? Vi kan varmt rekommendera utomhusutställningen ”Historien
i Sörmland” med de bekanta röda vimpelprydda stolparna som finns utplacerade på
tretton olika platser runtom i Sörmland. Ytterligare exempel på trevliga och lättillgängliga
promenader är riksförbundet HjärtLungs Hälsans stig som finns i de flesta av våra
sörmländska kommuner. Ett annat välkänt sätt att uppleva den sörmländska naturen till
fots är såklart Sörmlandsleden med 100 mil av vackra vandringsleder runtom i hela
länet. 

…eller på cykelsadeln
Om du hellre vill cykla så finns Näckrosleden som är en 70 mil lång cykelled som slingrar
sig kors och tvärs genom det sörmländska landskapet och som Region Sörmland
ansvarar för.
 
Hälsans stig
Historien i Sörmland
Näckrosleden
Sörmlandsleden
Hälsans stig
50 utflykter i sörmländsk natur

Foto: Bo Enell

https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/halsans-stig/
https://www.sormlandsmuseum.se/utstallningar/historien-i-sormland/
https://www.sagolikasormland.se/leder/nackrosleden/nackrosleden.4.59d477d3162f15571d189629.html
https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/halsans-stig/
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/tjanster/publikationer/50-utflykter-i-sormlandsk-natur.html


Stolt Mat i Sörmland
Gillar du god och närproducerad mat? Nu
finns nya numret av Stolt Mat i Sörmland
ute, där kan du läsa om kändiskrögaren
Fredrik Eriksson och hans sörmländska
rötter, sörmländsk rysk kaviar och mycket
mer. Magasinet finns att hämta i alla
turistbyråer i länet och hos
medlemsföretagen.

Stolt Mat i Sörmland är ett
samverkansprojekt där bland annat
Region Sörmland är med. Projektet
vänder sig till alla som vill vara med och
utveckla matregionen Sörmland.
 
Läs mer om Stolt Mat i Sörmland här

Restips – upptäck Skärgårdstrafiken under
semestern
Visste du att Sörmlandstrafiken också erbjuder resor inom Nyköpings skärgård?
Från och med den 1 juni började ett nytt trafikavtal att gälla för skärgårdstrafiken.
 
Från och med den 1 juni trädde det nya avtalet för skärgårdstrafiken i kraft. Precis som
tidigare  kommer trafiken att genomföras av M/S Thor skärgårdsturer. Skillnaden från
tidigare avtal är att biljettpriset höjs något. Exempelvis kommer en enkelbiljett för vuxna
att kosta 64 kronor i stället för 60 kronor som det var tidigare. 
 
Oavsett om du är en van resenär med skärgårdstrafiken eller nyfiken på att upptäcka den
så kommer här några frågor och svar som är bra att känna till.

Finns det en tidtabell för skärgårdstrafiken?
Ja, det finns en tidtabell men till skillnad mot våra bussar är den väldigt preliminär. Det
innebär att du alltid måste boka din resa med skärgårdstrafiken i förväg och göra upp
med skepparen om en exakt avgångstid. Om en resa inte har förbokats så  avgår inga
turer.

Varifrån utgår skärgårdstrafiken?
Den utgår från Källviks brygga eller Studsviks brygga. Därifrån kan skärgårdstrafiken ta
dig till en rad olika platser i Nyköpings skärgård. Beroende på resenärernas önskemål
kan skärgårdstrafiken ta er till Ringsö, Långö, Hartsö, Sävö, Krampö och Lacka (se
exakta bryggor som angörs i kartan nedan eller i infofoldern som du kan ladda ner här).

Hur bokar jag resan?
Du ringer till M/S Thor på 073 - 040 55 13. Resan kan bokas måndag-fredag klockan
08:00-15.30.

Vad är de största skillnaderna i detta nya trafikavtal jämfört med det gamla? 
Det är framförallt två skillnader som är värda att notera. Det första är att taxan har höjts
något. En enkelbiljett för vuxna kostar 64 kronor. Ett 10-kort vuxen kostar 520 kr i nya
avtalet, jämfört med 400 i det gamla. Ungdomsbiljetten (7-19 år) har höjts från 30 kr till 44
kr för enkelbiljett och från 200 kr till 360 kr för 10-kortet.
Den andra skillnaden är att resorna i det nya avtalet inte går att betala med bankkort. I
och med den nya avtalsstarten är det bara Swish som är det enda godkända betalsättet
för skärgårdstrafiken.
 
Ladda ner infofolder som PDF här!

https://sormlandstrafiken.se/globalassets/bilder/pressbilder/skargardstrafik-infofolder_slutversionwebb.pdf


Länets ungdomar reser obegränsat för 500 kronor
Med Sörmlandstrafikens sommarkort kan ungdomar och studenter under 26 år
resa obegränsat hela sommaren.
 
Till skillnad från förra året blir det inga kostnadsfria bussresor för alla skolungdomar. Det
fanns det inte plats för i den senaste regeringsbudgeten. Men med Sörmlandstrafikens
sommarkort kan ungdomar och studenter ändå få friheten att resa kollektivt obegränsat
under sommarlovet.

Sommarkortet kostar 500 kronor och gäller för obegränsat antal resor inom
Södermanlands län med samtliga busslinjer (inte tåg eller nattrafik) mellan den 5 juni och
22 augusti 2019. 
Du köper enklast sommarkortet på Mina sidor där du laddar det på ditt befintliga gröna
resekort. Har du inte något grönt reskort skaffar du ett enkelt hos något av våra
försäljningsombud eller på bussen.

Nyheter

Vikten av att tanka svenskt
Produktionen av förnybara drivmedel i Sverige behöver öka
ordentligt. Det medför dessutom en lång rad positiva effekter
på andra samhällsmål som en stärkt krisberedskap,
landsbygdsutveckling och regional tillväxt.
 
Det visar en ny studie som har initierats av elva länsstyrelser och
regioner i samverkan med BioDriv Öst. Studien har genomförts av
RISE (Research Institutes of Sweden) och illustrerar

samhällseffekterna av olika omställningsalternativ för vägtransportsektorn till år 2030.
 
Läs mer om studien här

Region Sörmland påverkar den nya
regionala tillväxtpolitiken
Just nu pågår två stora utvecklingsprocesser på
näringsdepartementet som särskilt berör oss som arbetar
med hållbar regional utveckling.
 
Det är dels utformningen av den regionala tillväxtpolitiken, dels
EU:s sammanhållningspolitik. Strukturfonderna, som är en del av
sammanhållningspolitiken, är Sörmlands största källa till utvecklingskapital, vilket gör det
till viktiga områden för oss att bevaka.
 

https://www.mynewsdesk.com/se/biogasost/pressreleases/vikten-av-att-tanka-svenskt-ny-studie-visar-paa-foerdelarna-med-att-oeka-produktionen-av-foernybara-drivmedel-i-sverige-2882695


Region Sörmland, liksom landets övriga regioner, har efter ett regeringserbjudande
skickat in en redovisning över de prioriteringar som vi ser som särskilt viktiga för länets
framtida utveckling. I början av juni bjöd näringsdepartementet in till uppföljande samtal
där regionutvecklingsdirektören och några tjänstepersoner deltog.
 
– Från Sörmlands sida lyfte vi särskilt vikten av att stärka regionens roll genom den
regionala utvecklingsstrategin (Sörmlandsstrategin), betydelsen av
sammanhållningspolitikens fonder och inriktning för länets utveckling och den utmaning
som strukturomvandlingen av inte minst tjänstesektorn kommer att innebära, säger Anna
Knutsson som är analytiker på Region Sörmland.
 
Till hösten går arbetet vidare på europeisk och nationell nivå, och Region Sörmland
fortsätter att aktivt bevaka och påverka processerna.

Fröhandlare Årets företagare
Nyligen utsågs syskonparet Veronica Gårdestig och Michael
Karlsson som driver Impecta Fröhandel i Julita till "Årets
företagare Sörmland 2019."
Organisationen Företagarna utser vinnaren och juryns motivering
lyder "Årets företagare Sörmland, har genom sitt stora
engagemang och fokus på kvalitet och unikt sortiment drivit sin
verksamhet mot framtiden. De har förvaltat och utvecklat arvet
från tidigare generationer och anammat nya vägar att bedriva

handel på. Hållbarhetstanken har lyfts till en ny nivå. Familjeföretaget från Julita, som
drivs av odlare för odlare, bidrar till en levande landsbygd."

Nu går Veronica Gårdestig och Michael Karlsson vidare till regionfinalen där vinnaren
sedan får vara med och tävla om att bli Årets företagare i Sverige.

Månadens statistik från Sörmlandstrafiken



Kalender

27
Juli

Sjusovardagen

Sjusovardagen är en dag som tillägnas dem som gärna sover
lite extra. Varför heter det då sjusovare? Sägnen säger att sju
kristna män från ön Efesos förföljdes för sin tro och gömde sig i
en grotta. Grottan murades igen och öppnades först efter 200 år.
När den öppnades vaknade männen.

3
Augusti

Prideparad i Vingåker

Var med i årets Prideparad! Region Sörmland finns självklart på
plats. Paraden startar vid Vingåkers kommunhus på Parkvägen
8 klockan 15.00 och går sedan genom Vingåkers centrum.



12
Augusti

Internationella ungdomsdagen

Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 1999 och firas för
att uppmärksamma ungdomars kraft och vilja att förändra
världen. I år är temat ”Transforming education” – ett av tio av
världens barn lever i konfliktområden och 24 miljoner barn går
inte i skolan, genom att uppmärksamma detta vill FN arbeta för
att förändra dessa barns situation.

31
Augusti

Gnesta Pride 2019

2018 var första året då Gnestaborna hyllade kärleken på
Gnestas gator och torg. Och i år återkommer arrangemanget
med pompa och ståt och parad. Självklart är Region Sörmland
på plats!

Följ oss på Facebook

Ni hittar oss på Region Sörmland – Tillväxt och utveckling

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?

https://www.facebook.com/Region-S%C3%B6rmland-Tillv%C3%A4xt-och-utveckling-222404851147812/
https://www.facebook.com/Region-S%C3%B6rmland-Tillv%C3%A4xt-och-utveckling-222404851147812/
http://sormland.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=26&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

