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3,6 miljoner kr till turismprojekt med Nordmaling som projektägare
Tillväxtverket har beslutat att satsa 3,6 miljoner kronor på ett gemensamt turismprojekt för
Nordmalings, Bjurholms, Vännäs, Vindelns och Åsele kommuner. Projektet syftar till att få
internationella besökare att stanna längre i regionen.
Tillväxtverket har beslutat att satsa 3,6 miljoner kronor av totalt 40 miljoner för att utveckla
besöksnäringen i Västerbottens län. Projektet kommer att pågå under perioden 2016-2019 och
Nordmalings kommun blir projektägare. Övriga deltagande kommuner är Bjurholm, Vännäs, Vindeln
och Åsele. Projektet kommer att utveckla besöksnäringen genom att arbeta med enskilda besöksmål
och företag i regionen.
-

Projektet kommer att arbeta med att utveckla ”hela resan” - att ge en internationella besökare
en anledning att välja vår region som en komplett destination och inte som en region för
genomresa, säger Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare.

Projektet totalt är på 7,4 miljoner kronor och förutom medel från Tillväxtverket finansieras det genom
2,23 miljoner från Region Västerbotten och övriga medel kommer från de medverkande kommunerna.
Fokus på natur- och kulturturism
Anledningen till att Västerbottens län har valts ut är att regionen har starka värden som man nu vill
exportera och använda för att öka länets attraktivitet. I länet finns unika naturlandskap med lång
kuststräcka, skogslandskap och älvdalar men också en klassisk kulturbygd.
Projektet kommer att fokusera på bland annat affärsutveckling och kompetensutveckling som leder till
bestående kunskap. Genom att arbeta med entreprenörer, inspiratörer och utbildare inom natur- och
kulturturism vill man visa företagen deras egen potential och arbeta med hur de kan kommersialisera
de resurser de redan har. Tanken är också att skapa nya samarbeten mellan företag oberoende av
kommungräns.

-

Det här känns helt fantastiskt och det är en jätteviktig satsning för våra lokala företag,
säger kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson.
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