
Projekt 

100 gröna och blå upplevelser 

på Gotlands landsbygd 

 

Redovisning 

19 november 2019 



Kvällens program     

18.00  Välkomna och vi äter lite mat 

18.00-19.15 Presentation av projektet ”100 Gröna och Blå 

  Riina och Mats 

  Presentation av Cruise Gotland 3.0 - Monica 

  Presentation B2B och GoTicket – Monica och Gunilla 

19.15  Besök i kyrkan 

20.00  Kaffe och äppelpaj 

  Inspel från några som har haft nytta av projektet 

  Hur kommer vi vidare in i framtiden? 

  Diskussion kring olika lösningar 

20.30  Avrundning och avslut 

   

   



Projektets syfte och mål 

Att inventera och utveckla gröna och blå upplevelser på landsbygden 

och på så sätt bidra till Region Gotlands besöksnäringsstrategi med 

olika partners. Projektet är prioriterades av LAG i juni 2018 och 

beslutades av Jordbruksverket i september 2018.  

Pågår  1 juli 2018  tom årsskiftet 2019-2020 

Mål 

genomföra 1 inventering – (som överlämnats till GFB för utformning 

av produktmanual) som blev plattformen B2Bgotland.com 

10 nya  samarbeten/nätverk skapas  

Startseminarium 6 november 2018 

6 träffar på olika orter anordnas för att utveckla nätverkandet mellan 

företagen (inventering av utvecklingsbara upplevelser samt skapa 20 

nya hållbara bokningsbara produkter vid projektslut, ett test har gjorts 

2019 sommaren med över 50 produkter som var boknings- och 

betabara via goticket.se )) 

3 studieresor 

uppföljning augusti 

Slutseminarium hösten 2019/ exit 

 

 

 

 



Projektägare är Hushållningssällskapet Gotland 

projektets styr/projektgrupp har varit 

 

Mats Jansson, ordförande 

Riina Noodapera, Hushållningssällskapet projektledare 

Monica Frisk Gotlands Förenade besöksnäring/Gotland Cruise Network 

Gunilla Söderlund, Romabokningen 

Birgitta Nordling, Studieförbundet Vuxenskolan 

Jim Sundberg, Gotland Nature 

Mimmi Gibson, Petesgården/Gotlands Folkhögskola 

Lina Ringvall, Gotland Sports Academy 

 

Mats Pettersson Hushållningssällskapet ekonomi 

Veronica Östling Hushållningssällskapets Matkonsult 

 



Detta har genomförts hösten 2018 och våren/hösten 2019 

  

Startseminarium 6 november 2018 

22 januari 2019 Hemse Folkan Gullinsalen 

19 februari Roma Brukshotellet 

19 mars Visby Församlingshuset vid Domkyrkan 

9 april Slite ”Kajutan ” i hamnen 

7 maj Roma Gotland Grönt Centrum Stora konferensen 

uppföljning 27 augusti På Clarion Hotell 

 

3 studie/nätverksresor har genomförts 

 

innehåll i dessa följer du på 

ruraltourismgotland.wordpress.com 

 

 



En resa till ITB mässan i Berlin ägde rum 6-8 mars 

för 10 personer som redovisades på möte 19 mars 

och i särskild rapport 

 

Studieresa till olika objekt på Gotland 3 maj  

 

Testkörning av ett antal nya upplevelser under 

sommaren i ett bokningssystem som presenterades 

19 februari goticket.se/Nortic/Klarna 

med hjälp av Romabokningen samt B2B för 

Gotlands Förenade besöksnäring.  

 

Studie-nätverksresa till Åland 12-15 september 

 

Allt finns redovisat på 

ruraltourismgotland.wordpress.com  



 

 

Vi har jobbat med dessa websidor 

 

 

http://goticket.se/ 

 

www.b2bgotland.com   

 

 

https://ruraltourismgotland.wordpress.com/ 
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- Projektet har samverkat med Uppsala Universitet 

bland annat i deltagande i en  

Internationell konferens med forskare på Uppsala 

Universitet Campus Gotland tema Hållbar 

besöksnäring den 26 september 

 

Den 11 oktober träff med AW hemsidor kl 13-15.30 

hemsidor och bokningssystem 

 

Som en avknoppning till denna träff kring hemsidor 

och bokningssystem har en hemsideskurs och i 

wordpress planerats till 21 november på Grönt 

Centrum med ca 15 deltagare 

 

 



Vi har samarbetat med 

 

HansaEvent https://hansaevent.se/ 

GoGotland https://gogotland.se/ 

Gotland Excursion https://gotlandexcursion.se/ 

Gotlands Guideförening http://www.gotlandsguideforening.se/ 

Romabokningen http://www.romabokningen.se/ 

Gotland Sports Academy https://www.gotlandsportsacademy.se/ 

Guideutbildningar mm Birgitta Nordling Studieförbundet Vuxenskolan 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-gotland/ 

GotlandNature info@gotlandnature.com 

GotlandActive info@gotlandactive.se 
mfl 
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Läs mer om landsbygdsturismprojekt på 

projektbloggen 

 

Där finns all info om vad som sker inom projektet och i 

angränsande projekt/hos samarbetspartners samt 

inbjudningar mm 

 

https://ruraltourismgotland.wordpress.com/ 
 

 

https://ruraltourismgotland.wordpress.com/


Det är ett stort antal unika personer som deltagit 

i projektets aktiviteter från hela Gotland 

 

På de olika mötena har det genomförts olika 

övningar för att hitta nya kreativa upplevelser 

 

Dessa har resulterat i över 50 verkliga 

arrangemang som varit bokningsbara på 

goticket.se och B2Bgotland.com 

 

Några bilder från projektet 

 

 















 

 







7 maj 



Återsamling 27 augusti 

 



gofika 











AW hemsidor 11 okt 



SLUT 

 

Heja Gotland! 

 
Fortsätt samarbeta med olika 

partners så skapas dynamiken som 

för Gotland framåt! 


