
 

Öppet möte Grönt Centrum 7 maj 

Tema Måltidsturism 

 

Stora konferenssalen Grönt Centrum; glada ”fikare” i pausen. Gunilla Söderlund och Susanne Welin 

Berger, Birgitta Nordling. Foto Riina Noodapera Hushållningssällskapet  

 

Riina Noodapera började med en kort resumé av projektets syfte mål och vad som hittills gjorts och 

presenterade programmet för hösten 2019. Där är ett upptaktsmöte inplanerat till tisdag 27 augusti 

kl 18-20.30, plats meddelas senare. På det mötet följer vi upp det som hittills gjorts i projekt 100 

gröna och blå upplevelser samt i Kryssningsnätverket och hur de produkter som legat ute på 

goticket/Nortic mfl platser fungerat och vad som behöver förbättras. Ett möte med forskningen är 

bestämd till torsdag 26 september på Campus Gotland. 

En studieresa kommer att ske 12-15 september till Åland där det bereds plats för upp till 48 

personer. 

Ett avslutningsseminarium bestämdes till 19 november. 

Men fram till dess hinner mycket hända.  

Följ det som händer på ruraltourismgotland.wordpress.com 

Eftersom kvällen handlade om Måltidsturism så tittade på Gotland Gastronomy sidan och uppdrog 

Gunilla att kontakta dem som var med där att även bli bokningsbara via goticket.se 

Frida Domnauer som tagit initiativ till Gotland Gastronomy kunde inte vara med o berätta om detta 

men på initiativ av Frida och Krögarföreningen har ett stort projekt skrivits till Tillväxtverket om 9 

miljoner där Tillväxt Gotland kommer vara projektägare. 

 



 

 

 Syfte att stärka måltidsturismen på olika sätt. Ska bli spännande att följa. Gotland Gastronomy 

återkommer i oktober igen med e höstversion. 

Kostnaden för att vara med som företag med ett eller flera arr under gastronomidagarna är 1500 + 

moms, och bokning sker direkt till deltagande företag, kan kompletteras m tex ett bokningsföretag. 

 

Susanne Welin Berger från Tryffelföreningen och Grönt Centrum berättade om hur de jobbar med 

Gotlands Tryffelakademi och Gotlands Tryffelfestival, var man syns för att vara bokningsbar och hur 

man byggt samarbeten för att få till en hållbar organisation för planering och genomförande. 

Gotlands skördefestival ger dessutom ut en tidningsbilaga som bekostas av annonsörerna som ger 

intäkter till genomförandet. Det finns mycket att lära av hur andra jobbar och har startat smått och 

vuxit. 

Genom samarbetet med Destination Gotland finns olika sätt att synas som tillvalsprodukter på 

Gotland Promotion. De tar 10-15 % av biljettpriset beroende på om man bokar via nätet eller inte, en 

provision som arrangören bekostar. Nortic/goticket.se tar 5 kr för biljeter upp till 100 kr, 10 kr från 

101-600 osv. Vi diskuterade behovet av att få ett intervall upp till 3000 kronor för tex festivalpaket till 

tryffelfestivalen. 

Det finns många delar som kan lyftas ut och testas även på nortic.se  

 

Vi har i projektet tagit fram en sida/en plattform goticket.se  för gotländska evenemang, 

arrangemang, upplevelser som är bokningsbara/som man kan köpa biljetter till. Presenterades 

möjligheterna med denna, där vi helst ser ett stort antal arrangemang på landsbygden, i natur, 

kultur, hemma hos etc. Alla som är intresserade att testa något på den sidan kontakar Gunilla på 

Romabokningen! Tel 290 350. 

 

Det kom upp flera idéer kring vilka produkter det kan vara fråga om; Föreläsningar i Ljugarn, 

Vandringar i Östergarn, Fika med en Gotlänning, Whiskyvandringar med provning, vandra i 

underjorden i Tingstäde, åka glasbottenbåt till bulverket, konserter på Stranden i Ljugarn,  kräftfest i 

Kräklingbo, berättarkvällar i Fluntinge fiskeläge, mm man kan komma på. 

Vi pratade också paketering med resa o boende men då träder resegarantikravet i då man måste ha 

låst upp kapital ifall något händer dem som reser. 

Att anordna att enskilt arrangemang drabbas inte av detta krav. Din egen försäkring gäller. 

 

Vid presentationen av ”Gofika med en Gotlänning” framkom flera frågor kring om det är 

tillståndspliktigt eller inte. Vi undersöker saken och efter att ha fått svar från Eldrimner och 

Livsmedelsverket är det fortfarande oklart efter at ha läst branchriktlinjer och produktblad för olika 

närstående aktiviteter. De hänvisar till kommunens inspektörer. Så vi får ta dem vid hornen. 

Vi ses igen den 27 augusti! 

 

Länk till ”dummyn” ”Gofika med en Gotlänning”  http://goticket.se/gofika-med-en-gotlanning/  

 

 

http://goticket.se/gofika-med-en-gotlanning/

