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2017-3770  Möjligheter till kulturell samverkan för ökad besöksnäring  i Warpen   

Om förstudien 

 Syftet med projektet är att: 

- Utreda möjligheterna till att skapa nya kultursamarbeten och skapa nya kulturella 

arrangemang för att möjliggöra turistisk utveckling.  

Mål med projektet: 

- Målet med projektet är att genomföra en förstudie som ger svar på hur föreningen ska 

gå till väga för att med hjälp av en scenflotte skapa möjligheter för att iscensätta nya 

kultursamarbeten och skapa kulturella arrangemang samt ta fram en handlingsplan för 

finansiering och långsiktig drift av en scenflotte.  

 

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet: 

- Arrangera workshops där sökanden samlar aktörer för att arbeta fram vilka typer av 

verksamheter de tillsammans skulle kunna starta upp och utveckla i anslutning till 

scenflotten. 

- Möten med enskilda och grupper för att diskutera utvecklingsmöjligheter med 

scenflotten. 

- Arbeta fram en handlingsplan som visar på hur finansieringen av en scenflotte ska gå 

till samt hur sökanden löser den långsiktiga driften samt göra en marknadsanalys.  

Projektets genomförande 

Projektägaren har genomfört de aktiviteter som står i beslutet så att arrangera workshops och 

träffar för att diskutera vilka typer av verksamheter/arrangemang som skulle kunna 

genomföras på en scenflotte i sjön Warpen. De har även träffat aktörer enskilt för att dels se 

vilket intresse som finns i att göra arrangemang på scenflotten utifrån de kunder/gäster de har 

idag och de kunder/gäster de vill attrahera framåt. 
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I en rapport/handlingsplan har sökanden åskådliggjort vilka människor/aktörer runt sjön 

Warpen som de har arbetat med under förstudien. De har där även redogjort för insatser i 

förstudien och beskrivit en kort handlingsplan för vem som ska äga och driva scenflotten, hur 

de med hjälp av bl a Kommunens arbetsslag kommer att rusta och flytta scenflotten samt när i 

tid detta kommer att ske. 

Kontaktperson: 

Benny Engberg: 070-228 52 59,  engberg.benny@gmail.com 

För mer information om förstudien kontakta Leaderkontoret eller kontaktpersonen för 

förstudien.  
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