Sida 1 av 2

NYHETSBREV 2 mars 2021
Projekt Mera ut

Då har det blivit dags för ett nytt nyhetsbrev i besöksnäringsprojektet Mera ut. Det har
under vintern varit många digitala möten. Det har fungerat förvånansvärt bra, men
visst saknar vi att träffas på riktigt.

Arbetsgruppen
Det är framförallt två stora frågor arbetsgruppen har jobbat med sedan i december,
företagsrådgivningen och den digitala karttjänsten.
Vi gjorde en direktupphandling och tre företag lämnade in anbud. Svensk
Destinationsutveckling AB fick uppdraget att hålla i företagsrådgivning som består av att
bilda företagarnätverket Mera ut, genomföra inspirationsföreläsningar, workshops och ge
individuell coachning.

Process för affärsutveckling
Ett femtontal aktörer befintliga och nya som vill utveckla en verksamhet inom hållbar
naturturism deltar i en process för affärsutveckling. Utbildningen pågår från mars i år fram till
i augusti 2022. Det kan handla om aktören som vill erbjuda transport av vandrare, bagage
eller matpaket kring våra leder, arbeta som guide, entreprenörer som redan har en verksamhet
på landsbygden som hen vill utöka med övernattning, cykel- eller kanotuthyrning eller som
planerar för att öppna café. Möjligheterna är många och förhoppningen är att det skapas
samverkan mellan olika aktörer som tillsammans kan utveckla och erbjuda hållbara paket som
kommer både invånare och besökare tillgodo. Målet är att göra vår fina landsbygd och
skärgård i Oskarshamns kommun ännu mera attraktiv, levande, och tillgänglig. Det finns ett
fåtal platser kvar så är du intresserad av att delta i företagarnätverket, och ta del av modulen
Företagsrådgivning är du varmt välkommen att kontakta mig.

Markägarnätverk
Parallellt kommer vi också att starta ett markägarnätverk för markägare kring Ostkustleden.
Kommunikation är viktigt och vi vill skapa kanaler där människor kan mötas och samverka
kring gemensamma intressen. Under vår och försommar kommer projektet och Döderhults
Naturskyddsförening som förvaltar leden bjuda in markägare till samtal. Vi startar med
markägarna på ledens första etapp.

Sida 2 av 2

NYHETSBREV 2 mars 2021
Projekt Mera ut

Digital tillgänglighet
I projektet har vi diskuterat att göra det möjligt för alla vandringsleder och hela det
organiserade friluftslivet i kommunen att synas digitalt. Den möjligheten finns i
kartfunktionen hos Naturkartan som vi fastnat för och som finns idag i Mörbylånga kommun
och snart även i Västerviks kommun. Vi för också diskussioner om hur förvaltningen av
Naturkartan kan ske långsiktigt både under projekttiden och efter projektets slut.

Arbetet med leder fortsätter
Ideella föreningar arbetar med leder runt om i kommunen och jag har haft förmånen att följa
arbetet på nära håll både i Bråbo och vid Målsjön. Vid Målsjön har en ny led på drygt 5
kilometer trampats upp och det ryktas om invigning 10 april. På Ostkustleden ser vi över
skyltningen tillsammans med Ostkustledskommittén. Projektet kommer att göra en
upphandling av skyltmaterial under våren som sedan kommer att placeras ut av Döderhults
Naturskyddsförening.

Vandring med GPS
Just nu består arbetet också i att vandra Ostkustledens alla etapper med GPS för att få ledens
sträckning rätt i kommunens kartdatabas. Under våren kommer vi att ta fram nya kartor för de
olika etapperna i PDF format och som går bra att skriva ut hemma innan vandringen.

Vill du vara med i projektet?
Jag vill också passa på att skicka med en uppmaning, att är du intresserad av att samverka i
projektet, bli medlem i Döderhults Naturskyddsförening, hjälpa till att fixa med broar,
spänger, målning och dylikt så tveka inte att kontakta mig. Likaså om det dyker upp frågor
eller om du rentav vill följa med mig och vandra på någon av våra fina leder.
Önskar er en skön vår!
Med vänliga hälsningar
Niina Nordlund
Projektledare Mera ut
E-post: niina.nordlund@oskarshamn.se
Telefon: 0491-76 42 85

