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2017-4470 Utveckla ribbcharter i Hälsingland 

Projektägare: Ribbcharter i Söderhamn AB 

Stödform: Projektstöd till företag inom insatsområde 1. Sysselsättning (Landsbygdsfonden)  i 

Utveckling Hälsingebygdens strategi.  

Syftet med projektet 

Utveckla och stärka besöksnäringen i Hälsingland genom att i samarbete med andra företag i 

näringen utveckla upplevelsepaket där ribbcharter ingår.   

Mål i projektet 

- Uppbyggnad av skärgårdsterminal med utrustning 

- Minst fem nya upplevelsepaket där ribbcharter är en del i paketen. 

- Starta upp en nautisk utbildningsverksamhet 

Aktiviteter i projektet 

- Arbete med planering och genomförande av byggnation av skärgårdsterminal 

- Arrangera möten och andra arbetsinsatser för att tillsammans med andra i 

besöksnäringen arbeta fram nya turistiska produkter där ribbcharter ingår. 

- Arbeta fram underlag för en nautisk utbildning 

- Arbeta fram informationsmaterial för verksamheten. 

Indikatorer och uppföljningsuppgifter 

Sysselsättning kvinnor:   350 timmar (personal för genomförande av turistprodukter) 

Sysselsättning män:  550 timmar (personal för utökad verksamhet) 

 

Programspecifika (Landsbygdsfonden) 

- 11 st nya tjänster (Middags- lunchpaketsturer med Kanonholmen, Restaurang 

Albertina, Restaurang Trollharen. Konferenspaket med Strandpiren, Hotell Södra 

Berget, Maln. Utbildning ”förarbevis” och ”Handhavande snabba fartyg” 

- 1 ny fysisk anläggning (Skärgårdsterminalen) 

- 17 st nätverk/samarbetskonstellationer (bla med strandpiren, Aktivitetsfabriken, 

Järvsö Bergcykelpark, Visit Hudiksvall, Albertina, Orbaden Zip & Climb, Trollharens 

Fisk etc 
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- 400 st dagsbesökare 

- 50 st gästnätter 

 

Områdesspecifika 

Insatsområde 1. Sysselsättning 

- 1 st bevarat arbetstillfälle p g a högre beläggning 

- 11 st nya tjänster med lokala råvaror och produkter 

- 50 st gästnätter 

- 11 st nya besöksanledningar  

Insatsområde 3. Lokal Utveckling 

- 1 st nätverk och utbyten där företagare gemensamt har arbetat fram ett antal nya 

turistiska tjänster. 

Horisontella kriterier/Indikatorer 

Innovation 

Projektägarens arbetssätt har involverat flera olika aktörer i syfte att utveckla nya turistiska 

tjänster och nya nautiska utbildningar. Detta är ett nytt sätt att arbeta med havs- och sjönära 

turism för området vilket har haft påverkan på att skapa nya arbetstillfällen. 

Integration 

Projektägaren har i sin byggnation av Skärgårdsterminalen tagit hänsyn till att alla 

människor, även funktionshindrade ska ha tillgång till att kunna delta i en upplevelse där 

Ribcharter ingår.  

Kontaktperson 

Göran Hånell 

Tel: 070-628 80 62 

Epost: info@ribcharterhalsingland.se 

Kontakta Utveckling Hälsingebygden eller projektets kontaktperson för mer information.  

mailto:info@ribcharterhalsingland.se
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