Nyhetsbrev 1 Sommaren 2010
Kära delägare, finansiärer och andra
intresserade, här kommer vårt första
nyhetsbrev för att dela med oss om vad
som händer i verksamheten.

Hemsidan är uppbyggd med bybornas egna bilder.
Vill du bidra med dina foton på vardagsupplevelser,
så gör du en värdefull insats! Har du någon bild du
vill bidra med till byabildsbanken som kan användas
helt fritt, kontakta Örjan eller skicka den högupplöst
direkt till orjan@laplandvuollerim.se

L

Lapland Vuollerim har även utvecklat, prövat och
utvärderat ett antal genuina vardagsupplevelser året
runt i Vuollerimbygden med omnejd. Detta arbete
har varit otroligt roligt med många engagerade gräsrötter i bygden. Det känns verkligen hållbart i grunden tack vare detta fantastiska samarbete.

apland Vuollerim, numera Lapland Vuollerim
Welcomes You AB, startades för två år sedan
som ett bygdeinitiativ och har som ändamål att paketera och tillgängliggöra upplevelser och aktiviteter i
Vuollerimbygden med omnejd. Syftena är både att
göra det attraktivt och enkelt för besökare att kunna
hitta och boka såväl enskilda aktiviteter som paket
och att öka antalet besökare till Vuollerimbygden.

Ett exempel på en aktivitet som är uppskattad av
besökare är ”hushopparmiddag” där tre rätter avnjutes i tre olika hus, tillsammans med bybor. Fler hushoppningar kommer att ske, hör av dig om du är intresserad av att delta!

Lapland Vuollerim som idé föddes för drygt två år
sedan i ett annat bygdebolag, VIVA, med 140
delägare från bygden, under arbetsnamnet
”Paketeringsbodan”. Idag är Lapland Vuollerim avknoppat till ett helt fristående aktiebolag med ett
femtiotal nya delägare. Bolaget bildades den 28 maj
2010 och intresset att teckna aktier i företaget har
varit stort. All vinst återinvesteras i bygden.

Efter massor med ideellt arbete under två års tid
görs nu en ordentlig satsning för att ta ett stort kliv
och komma över den ideella tröskeln. Två projekt har
godkänts: ”Språnget 1” och ”Språnget 2” med inriktning på att 1) tillgängliggöra och 2) marknadsföra
bygden för besökare. På följande sidor ser du några
av guldkornen från våren och sommaren 2010.

Lapland Vuollerim Welcomes You AB arbetar för ett
brett samarbete i regionen, är en aktiv medlem i
Destination Jokkmokk och deltar både i Destination
Jokkmokks och Swedish Laplands gemensamma
arbete och aktiviteter.
Arbetet fortgår kontinuerligt för att bredda
samarbetet så att fler besökare ska finna pärlor i
området. På hemsidan www.laplandvuollerim.se
finns möjlighet för fler aktiviteter och aktörer.
Hör av dig om du genomför någon aktivitet så hjälps
vi åt att få fler besökare till Vuollerimbygden!
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Här kommer några guldkorn från våren och sommaren 2010




I mars deltog Lapland Vuollerim på Vildmarksmässan i Stockholm där aktiviteten ”Långritt i Midnattssolen" från Vuollerim – som enda svenska produkt – blev nominerad till årets bästa outdoor produkt 2010. Mässdeltagandet resulterade bland annat i att Lapland Vuollerim fick förtroendet att anordna en internationell fiskeresa.

Lapland Vuollerim har fått sin första kinesiska
kund som hittat Vuollerimbygden via webben och
Inlandsbanan. En otroligt nöjd gäst som stannade en
vecka! Fantastiskt nöjd med alla upplevelser.



Antalet franska besökare har ökat, bland annat
via Inlandsbanan. I sommar har vi haft mycket nöjda
besökare från Frankrike som har ridit i midnattsolen,
varit på skogssafari, fiskat, besökt museet, hembygdsgården, Gunnels Trädgård och njutit av bygden.



Lapland Vuollerim har numera en sida på
Facebook, se hemsidan. Detta är en första satsning
på marknadsföring genom sociala medier för att öka
besöksantalet.



Kundkontakter har knutits med bussbolag från
södra Sverige.



Samarbete har inletts med Sveaskog.



Ett stort basmaterial har tagits fram på engelska
med olika aktivitetspaket, vilket riktas till
internationella reseagenter.



Nya konferenspaket och turistaktiviteter som
riktas till både företag och privatpersoner finns.



Ett exempel på nya paket är Blåljusfestivalen
som går av stapeln den 19-21 december 2010 i
samarbete med Patricia Cowern i Porjus. Information
och inbjudan finner ni på www.laplandvuollerim.se
eller via länken

Lapland Vuollerim har deltagit i en konferens
i södra Sverige kring riskkapital och socialt
entreprenörskap. Där beskrevs bygdens sätt att
arbeta,
vilket
genererade
stort
intresse
och gjorde att Lapland Vuollerim blev inbjuden
att
tala
på
en
konferens
i
USA.

http://www.laplandvuollerim.se/wpcontent/uploads/2009/03/
blue-lights-festival-brochure.pdf.





Lapland Vuollerim har deltagit i en kurs om
onlinebokningssystem. Onlinebokning är ytterligare
ett sätt att öka tillgängligheten för besökare.



Lapland Vuollerim deltog på Visit Swedens workshop ”Meet & Greet” i Stockholm. Möten med 27
olika reseagenter från 10 olika länder genomfördes.



Lapland Vuollerim har deltagit i ett konvent
”Gränslös turism” som handlar om nytänkande inom
turismen i Barentsområdet. Konventet arrangerades
av Barents Reunion som inriktar sin verksamhet på
att skapa nätverk och möten mellan företrädare för
de fem folken i Barentsområdet.



Lapland Vuollerim har varit del i två visningsresor för journalister från Österrike respektive
Danmark, i samarbete med Destination Jokkmokk
och Inlandsbanan, samt genom detta ytterligare utvecklat, prövat och utvärderat delaktiviteter och paket. Mycket positiva omdömen och fina artiklar!
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Sevärda platser, stigar och leder i bygden kartläggs som underlag för prioritering av åtgärder för att
öka tillgängliggörandet. Arbetet dokumenteras genom
foton och text för att sedan praktiskt restaureras vid
behov. Är du markägare har du nu möjlighet att få
hjälp med både material och att få arbetet utfört .



Lokala visningsresor i bygden, med syfte att utbilda och bredda utbudet av lokala guider, är inplanerade under sommaren 2010.



Det har påbörjats ett arbete med att förtydliga
uppmärkningen av skoterleder och ridleder, bland
annat ”Hermelins Ridväg” på sträckan som går
mellan Storbacken och Murjek.



Olika kontakter för fiskesamarbete är tagna i
bygden med omnejd. Konkreta åtgärder planeras för
att tillgängliggöra fler intressanta platser för fiske.
Bland annat kommer två sjöar att handikappanpassas
under
det
närmaste
året.



I juni var Lapland Vuollerim synliga utanför Växthuset i Vuollerim och berättade om företaget och all
positiv respons från det marknadsföringsarbete som
skett. Där skedde även försäljning av fiskedrag som
är väl utprovade av kunniga fiskare från Vuollerim.
Samma sak skedde i Jokkmokk i företagstältet under ”Den stora klassfesten”.





Lokalt har det gått ut ett informationsbrev till alla
hushåll med intresseanmälan och möjlighet för den
som vill att teckna aktier i Lapland Vuollerim Welcomes You. Det har också varit ett informationsmöte för
allmänheten i Folkets Hus i Vuollerim där projekten
presenterades. Då hölls en första workshop med ett
tjugotal personer, där idéer väcktes och konkreta
aktiviteter utvecklades och planerades i projekten.

Arbete pågår med att vidareutveckla webbsidan.
Idag finns sidan på svenska, engelska och spanska.

Kulturens Vägar 12 september 2010
Alla tiders vägar mellan världsarven
Vägen till kunskap om lokalhistorien på bästa
pedagogiska sätt. I trevlig samvaro med fika,
berättelser och diskussioner. På rätt plats. Längs
vägen. Utmed ”Vägen mellan två världsarv”,
Gammelstad och Laponia, finns ett myller av stigar,
ridleder och modernare bilvägar. Alla äger intressanta
sevärdheter och en historia väl värd att fördjupa sig i.

Guidning 12 september:
Port Arthur, vid Padjerim
kl 10-12, Ulf Westfal
Älvnäset, Promera längs
“Världens äldsta forlämningstyp,som ännu idag är i bruk”
kl 13-15, Ulf Westfal
Hermelins ridväg intil Murjerk ,
kl 16-18, Emil Johansson och
Ulf Westfal
Anmäl er till: 0976-100 30
info@laplandvuollerim.se

Intresserad av att veta mera?
Välkommen till ett samarbete
för bygden och regionen.

Vi vill passa på att bjuda in till:
Årets Hjortronfrossa, lördagen den 7 augusti
i samarbete med Hotel Vuollerim Gästgiveriet.
För mer information besök hemsidan.
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Lapland Vuollerim
Welcomes You AB
Box 30
960 30 Vuollerim
0976 -100 30
info@laplandvuollerim.se
www.laplandvuollerim.se

