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Om projektet
• Samordna och synliggöra kulturarvet
• Skapa hållbara och levande möten 

med kulturarvet
• Samarbete kulturarv + småföretag + 

föreningar
• Paketera och platsutveckla
• Använda kulturarvet för 

näringslivsutveckling inom 
besöksnäringen 

• Utveckla regionen och skapa tillväxt
• Sep 2020 till april 2023



17 aktörer i hela länet

Projektägare: 

Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Nybro, Oskarshamn, Mörbylånga, 
Torsås, Vimmerby, Västervik
Region Kalmar län, Länsstyrelsen, Destination Kalmar, 
Linnéuniversitetet
Kalmar läns hembygdsförbund, Ölands hembygdsförbund



Projektets budget

Aktörerna 2,7 M, Regionen 2,7 M, 
Eruf 5,4 M

Budget 10,9 miljoner



Deltagarnas insats

• 80-120 tim arbetsinsats per år (möten, lokal förankring, lokala 
kontakter med mera)

• Kommunerna satsar 2 kr per invånare och år
• Övriga aktörer olika belopp beroende på typ av organisation



Aktiviteter

Workshops och seminarier

Affärsutveckling för företag/föreningar

Tematiska pyssel- och utflyktsguider

Platsutveckling

Koncept för skyltning, poddar



Aktiviteter

Klustersamarbete med tematiska utställningar 

Wikipedia

Forskningsuppdrag

Innovation

Studieresor



Vem vänder vi oss till

• Aktiviteterna ska involvera 
småföretagare/föreningar

• Produkten är paketerade 
kulturarvsupplevelser

• Fyra olika målgrupper som 
slutanvändare



Seminarier och workshops

• Fem digitala webbinarier 2021
• 16 april Tillväxt genom samarbete 
• 18 maj Hållbarhet skapar tillväxt
• 30 sep Storytelling
• 27 okt Platsutveckling
• 2 dec Spännande exempel
• Totalt 23 föredragshållare och ca 

200 deltagare



Affärsutveckling
• Enskild affärsutveckling med 

företag och föreningar (t.ex
hembygdsförening i Loftahammar, 
Bäckebo, Virserum, Hård Klang, 
Stödstorp 132, Magasin 1, 
Mittlandsgården, Fågefors
Wärdshus, Åsa Halin mfl)

• Omställningsutbildning genom 
Kurbits

• Ingår även som en del i 
platsutvecklingen



Utflyktsguide för barnfamiljer

• Beskriver 122 platser i 
länet

• Koppling till historiska 
händelser, personer eller 
natur

• 42.500 ex distribueras via 
projektets deltagare  



Platsutveckling, skyltning med mera

• Metod Snöflingan för att utveckla 
platser

• Varje kommun väljer ut en ”pilotplats”
• Kultur och näring samarbetar
• Arbetet resulterar i en handlingsplan
• Unika fortsätter att utveckla platsen
• Skyltning, utställningar, 

marknadsföring, poddar med mera



Utställningar och  samverkanskluster

• Del av platsutvecklingen
• Utställning där företag och 

föreningar i samverkan tar fram 
produkter för besöksnäringen



Testverksamhet under sommaren: tematiska samarbeten mellan flera 
kommuner: Mathantverkssafari, Mörbylånga, Kalmar, Torsås samt Hultsfred, 
Oskarshamn, Vimmerby, Västervik







Plats Fågelfors



Wikipedia

• Samarbete mellan företag och 
hembygdsföreningar

• Storytelling för utveckling och 
besöksnäringsprodukter

• Projektsida på Wikipedia



Nya aktiviteter 2022

Nya kluster och 
utställningar

Platsutveckling 
och 

Skyltprogram
Innovation

Seminarier Digitala lyftet Affärsutveckling



Tack för oss!

fredrik.wiebert@kalmar.se
maja.heuer@kalmarlansmuseum.se

mailto:fredrik.wiebert@kalmar.se
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