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Hej,
Jag heter Niina Nordlund och är projektledare för Mera
ut. Du som får det här informationsbrevet finns med på
listan över dem som har anmält sitt intresse för
projektet och nu vill jag berätta vem jag är och passa på
att presentera Mera ut.

Mera ut är ett projekt som under två år ska jobba med att
bredda och utveckla besöksnäringen med fokus på hållbar
naturturism. Projektet har fått ekonomiskt stöd av
leaderområdena Kustlandet och Astrid Lindgrens Hembygd
och av Oskarshamns kommun.
Mera ut är ett samverkansprojekt mellan olika lokala aktörer
som till exempel entreprenörer, Döderhults
Naturskyddsförening, föreningsliv, Attraktiva Oskarshamn,
markägare och Oskarshamns kommun.
Kommunen har tagit på sig rollen att söka medel till det gemensamma projektet och står som
projektägare.
Vem är då jag? Jag bor på en gård i Malghult utanför Kristdala där vi driver ett litet jord- och
skogsbruk och verksamheter inom landsbygdsturism.
Jag brinner för landsbygdsutveckling och det är viktigt med en levande landsbygd för att det
ska vara attraktivt för människor att bo och verka där.
En attraktiv bygd ger också goda förutsättningar för livskvalitet, skapar arbetstillfällen,
gynnar serviceutbudet och erbjuder rekreationsmöjligheter.
Det lockar även värdefulla besökare som bidrar till den lokala ekonomin vilket skapar
ytterligare förutsättningar för att vi får behålla våra företag och vår service på landsbygden.
Projektet Mera ut vill stärka den viktiga infrastrukturen för besöksnäringen i Oskarshamn.
Då tänker jag på det som behövs för att attrahera besökare såsom övernattning, måltider,
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upplevelser, transporter och det nätverk av olika leder där allt kan samverka på ett positivt
sätt.
Allt fler hittar ut i skog och mark och intresset för friluftsliv ökar och då också möjligheten
till landsbygds- företagande. Detta är något som projektet vill ta vara på. Projektet omfattar
både affärsutveckling, studieresor och nätverkande för intresserade företagare.
Projektet Mera ut hoppas kunna lägga grunden till en hållbar och långsiktig utveckling av
naturturismen i kommunen men också samverka med och knyta an till lednätet i angränsande
kommuner. Projektets mål är att skapa möjligheter för nya verksamheter och arbetstillfällen
på landsbygden.
Mera ut ska också öka intresset för natur- och kul- turmiljöer och upplevelser utanför
tätorterna. Det ska även bidra till det viktiga folkhälsoarbetet genom att locka till och
underlätta för besök i naturen.
Arbetet omfattar också att ta fram viktig information till besökare på våra vandringsleder om
allemansrätt, naturvett och hur man på ett ansvarsfullt sätt vistas i naturen.
Projektet ger extra stöd till Ostkustleden, som förvaltas av Döderhults Naturskyddsförening
genom till exempel förbättrad information, både längs leden och digitalt.
Det känns jätteroligt att vara igång och min ambition är att vi tillsammans kommer att skapa
engagemang och samverkan för utveckling i kommunen. Speciellt i dessa svåra tider är det
viktigt att människor får möjlighet att komma ut och koppla av och röra på sig i naturen.
Sedan projektet startade har jag träffat leverantörer av olika digitala lösningar för
karttjänster, börjat dra upp riktlinjerna för upphandling av företagsrådgivning, studerat andra
naturturismprojekt i regionen samt deltagit i Döderhults Naturskyddsförenings styrelsemöte.
Jag har också presenterat projektet i olika forum. Styrgrupp och första arbetsgrupp är också på
plats och har träffats.
Vill du läsa mer om projektet så finns det mer information på Oskarshamns kommuns
webbsida, www.oskarshamn.se/meraut vi kommer också att lägga ut händelser på Landsbygd
Oskarshamns Facebooksida så titta gärna in på http://www.facebook.com/landsbygdohamn/
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Har du några frågor, vill du träffas eller delta i projektet så är ni varmt välkomna att höra av
er till mig.
Med vänliga hälsningar
Niina Nordlund
Projektledare Mera ut
E-post: niina.nordlund@oskarshamn.se
Telefon: 0491-76 42 85

