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Nu vill vi runda av vår och försommar med ett nyhetsbrev i besöksnäringsprojektet
Mera ut. Arbetet går framåt och min förhoppning är att ni på olika sätt kan ta del av
och få glädje av resultatet.

Arbetsgruppen
Under våren har projektets arbetsgrupp tillsammans med Ida Norling på kommunens
kartavdelning arbetat med att ta fram PDF-kartor över Ostkustledens 8 etapper. De är nu klara
och kan laddas ner och skrivas ut från https://oskarshamn.com/product/ostkustleden/. Förutom
Ostkustleden är även andra angränsande leder och motionsspår uppmärkta liksom de
kommunala badplatserna. Kartan blir ett levande dokument och längre fram vill vi
komplettera med smultronställena längs leden. Har du något tips på en sådan plats, återkoppla
gärna.
Vi har tillsammans med Döderhults Naturskyddsförening (DNF) och Ostkustledskommittén
sett över behovet av nya vägvisningsskyltar och projektet har tillsammans med Fritidskontoret
gjort en upphandling. Vi kommer att beställa ekskyltar med pilar, en vandrarsymbol och
texten Ostkustleden. Dessa kommer att ersätta de medfarna plåtskyltarna vid vägövergångar
längs leden. Dessa kan ni hålla utkik efter när ni är ute och åker i sommar.
Det har tillverkats gula vägvisningspilar i trä som sätts upp på leden av DNF. Detta fina arbete
är gjort av kommunens dagliga verksamhet. Vi uppmuntrar föreningen att söka medel så att
även skyltarna vid stugorna och avståndsskyltarna längs leden långsiktigt kan bytas ut.

Företagarnätverket Mera ut
Det femtontal befintliga och nya aktörer som vill utveckla en verksamhet inom hållbar
naturturism har i vår under Svensk Destinationsutvecklings ledning jobbat med sin produktoch affärsutveckling. Det har anordnats workshops, föreläsningar och individuell coachning.
Företagen som deltar i processen är mycket nöjda. Utbildningsinsatsen pågår fram till augusti
2022.
I dagarna har jag tillsammans med kommunalrådet Ingela Ottosson besökt flera av
verksamheterna i nätverket vilket varit intressant och givande. Det erbjuds många fina
övernattningsmöjligheter, upplevelser och aktiviteter runt om vårt fina Oskarshamn. Några
kan du prova redan i sommar och målet är att det ska finnas ännu mera att uppleva sommaren
2022. Något som vore särskilt roligt är om vi fick fler trevliga caféer ute i landsbygderna eller
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en arrangör som skapar unika cykelupplevelser. Vi har många fina lands- och grusvägar och
cykling är liksom vandring ett populärt sätt att uppleva våra fina bygder och på ett hållbart
sätt färdas mellan våra besöksmål.

Markägarträffar
Vi hade bokat upp tider för markägarträffar i början av maj. Tyvärr blev vi tvungna att ställa
in dessa då restriktionerna skruvades åt och 8 personer inte längre kunde träffas fysiskt. Vi har
nu bokat nya datum i slutet av augusti, början av september och den här gången tar vi det
säkra före det osäkra och bjuder in till digitala träffar. Det är projektet som tillsammans med
Döderhults Naturskyddsförening bjuder in till träffarna.

Digital tillgänglighet
Projektet har köpt tjänsten naturkartan.se, en digital friluftsguide där vi långsiktigt kan
tillgängliggöra hela Oskarshamns kommuns utbud av besöksmål och friluftsliv. Vi är glada
över att Attraktiva Oskarshamn tagit på sig uppdraget att administrera och utveckla tjänsten.
Det blir ett bra verktyg i arbetet med att dela information och skapa attraktivitet kring vår
plats och ett enkelt sätt att inspirera och vägleda fler att upptäcka naturupplevelserna i
närområdet. Karttjänsten kommer att bli en permanent lösning.
Ni kan redan nu ladda ner Naturkartans app från Google Play och AppStore för en trygg
vandring på Ostkustleden. Tänk på att ta med en powerbank på ditt äventyr, GPS funktionen
drar mycket batteri ur din telefon.
Under sommaren kommer en första version med flera av våra leder lanseras och allteftersom
kommer Attraktiva Oskarshamn att lägga ut mer information och fler besöksmål.

Stuginventering
I projektet ingår också att göra en inventering av befintligt skick på de åtta
övernattningsstugorna längs leden. Det här uppdraget är gjort av Niclas Börjesson på GHAB
tillsammans med mig och medlemmar i DNF. Resultatet kommer att redovisas på föreningens
kommande styrelsemöte.
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Bonuseffekter av projektet
Är glad över att DNF via Oskarshamns kommun i sommar kommer att få hjälp av en
handledare och en grupp ferieanställda ungdomar. De ska arbeta med olika uppgifter, bland
annat med underhåll av stängsel, målning och enklare röjning och de utgår ifrån naturcenter i
Lilla Hycklinge. Likaså kommer kommunens arbetsmarknadsenhet, Gröna spåret hjälpa till
med renovering och underhåll längs leden. Först på tur blir förbättring av broarna över Virån
vid Stensjö by. Mycket välkommen extra hjälp!
Önskar er en skön och avkopplande sommar!

Med vänliga hälsningar
Niina Nordlund
Projektledare Mera ut
E-post: niina.nordlund@oskarshamn.se
Telefon: 0491-76 42 85

