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2017-1937 ”Utveckla Destination Hassela”  

Verksamhetsledarens kommentar 

Om projektet 

Syftet med projektet är att: 

- Syftet med förstudien är att undersöka hur Hasselabygden kan utvecklas till en året 

runt destination för besöksnäringen.  

Mål med projektet: 

- En förstudierapport som beskriver Hasselaområdets potential för besöksnäringen 

- Samarbeten mellan olika intressenter i bygden startas upp. 

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet: 

- Inventering av potential och möjligheter 

- Genomförandeanalys – vilka idéer är genomförbara? Hur/vem? 

- Kostnadsanalyser av tänkta insatser 

- Identifiering av investeringsmöjligheter 

Indikatorer och uppföljningsuppgifter: 

Inga uppföljningsuppgifter då det är en förstudie. 

Programspecifika indikatorer: 

- Inga programspecifika indikatorer då det är en förstudie. 

Områdesspecifika indikatorer: 

Sökanden har redovisat ett resultat i arbetet med sin förstudie som även ger resultat i våra 

områdesspecifika indikatorer inom insatsområde 3. Lokal Utveckling och inom insatsområde 

1. Sysselsättning.  

- 16. Utvecklingsplan för området (3. Lokal Utveckling) 

Som ett resultat av förstudien finns en rapport som svarar på utvecklingsmöjligheterna 

i Hassela för att kunna bli en året-runt-destination, vilket är en utvecklingsplan för 

Hassela som turistdestination. 
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- 18. Deltagare i utvecklingsprojekt för landsbygden (3. Lokal Utveckling) 

Sökanden har i sin rapport och i sin redovisning av ideell tid visat på 10 st personer 

som aktivt deltagit för att bidra till att utveckla idéer för Hassela som en året-runt-

destination för besökare.  

 

- 1. Bevarade arbetstillfällen 

I slutrapporten beskriver sökanden att förstudien bidragit till att synliggöra insatser 

och samarbeten som behövs för att utveckla Hassela som en året-runt-destination. Vi 

antar att arbetet med förstudien har bidragit till bevarandet av ett halvt arbetstillfälle 

(860 timmar) då företag som tillhandahåller tjäntster så som skotersafari etc, tack vare 

initiativet med förstudien väljer att fortsätta satsa. Sammantaget tror vi att det ger ett 

bevarande av arbetstillfällen i bygden på motsvarande 860 timmar.  

Genomförandet av projektet 

Projektägaren har i sin förstudie dels kartlagt potential och möjligheter, de har även 

identifierat vissa investeringsmöjligheter och de har i en genomförandeanalys kommit fram 

till åtgärder som är avgörande för en framtida utveckling som en året-runt-destination. 

Projektägaren beskrivit detta i en separat rapport.  

Kontaktperson för projektet: 

Ingeli Gagner, tel: 070-392 12 60, ingeli.gagner@nordanstig.se 

Kontakta Utveckling Hälsingebygden eller kontaktperson för projektet för mer 

information.  
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