
 
Ny turistgrupp ska försöka sätta 
Blekinge på kartan 
 
Toni kommentar: åså håller vi på, pengaförstörande omorganisationer och vi stampar på 
fläcken och rör oss inte framåt. Ta bort den politiska styrningen är steg ett! 
 
  
Destination Blekinge har inte riktigt blivit som det var tänkt. 
Nu satsar Region Blekinge på ännu ett samarbete som ska främja 
turismen i länet. 
 
 http://www.sydostran.se/index.73130---1.html  
 
Under tisdagen träffades den nya ”Turistgruppen” på Ronneby Brunn. Gruppen bestående av 
politiker, aktörer inom turismen och samtliga av länets turistchefer ska åter igen, med 
projektet ”Attraktionskraft Blekinge” försöka sätta Blekinge på kartan. 
Något som verkar vara svårt. Region Blekinge har försökt länge, träffen igår ses som en 
omstart. 
– Turism har visat sig vara väldigt svårt att greppa, det är ett så stort område med många, 
många företag som är inblandade, säger Sölvesborgs kommunalråd Heléne Björklund som 
kommer att leda den nya gruppen. 
 
Samverkan 
Samverkan är ledordet och nytt för den här gången är att man mer uttalat tar hjälp av aktörer 
från samtliga kommuner som ska bidra med erfarenheter och idéer till hur länet kan bli hetare 
som turistmål. 
Under tisdagens första möte fattades inga stora beslut men det maldes en hel del. 
– Vi kom ganska snabbt fram till flera saker vi måste bli bättre på för att lyckas. Det handlar 
om att skapa EN plattform för turismen, om att kunna erbjuda bra platser för konferenser och 
möten men även att alla blekingar måste bli bättre värdar för sitt eget län, berättar Blekinges 
turistchef Tommy Gustavsson. 
Och fortsätter med ett exempel: 
– En taxichaufför bör, redan på flygplatsen, vara en bra entreprenör genom att marknadsföra 
Blekinge på ett positivt sätt. 
Målet är även att få fler Skåningar att lyfta blicken mot Blekinge istället för mot Danmark. 
Och att få fler personer i arbete. 
– Idag arbetar 1400 personer med turismen på heltid. Vi har ännu inte satt något mål för hur 
stor ökningen ska bli men det är något som är ganska lätt att mäta, säger Heléne Björklund. 
 
 


