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- Vi gläds åt att kommunen anställt en turistsamordnare och kommer att göra vad vi kan för att det sista 
året på vårt avtal ska ske i samarbete med Älvdalens kommun, säger Johnny Granlund.  

Pia Olofsson är dock besviken på hur samarbetet med Fliesbergs Outdoor kom att fungera den sista 
tiden, något som lett till att turistbyråverksamheten i Idre nu åter är utan lokal.  

- Vi har betalt hyran i förskott och kommer att vara kvar i de här lokalerna tills den sista april, säger 
Johnny Granlund. 


