
  
Utflyktsvägen – Föreningen Gröna Kustens Nätverksträff 29/11 i Nyköping 
Gör dig beredd för det blir ett späckat program med många intressanta talare och möten som kan ge oss god 
inspiration rakt in i midvintern!  
 
Därför kommer här lite praktisk information om dagen. 
Plats Konferenslokal, i gamla biografen ”Grand”, som tillhör Scandic Stora Hotellet Nyköping, 

(Brunnsgatan 33, 100 m. ovanför hotellet),  
P- Plats  Ex. på taket av Gallerian ”Axet” (infart från Brunnsgatan 33, intill Scandic hotellet), eller på 

angränsande gator (ex. på Brunnsgatan och backen ner mot Slottsgatan). 
Måltider För- och eftermiddagsfika intar vi i konferenslokalen. Lunch intar vi i Restaurang Voyage 100 m 

från Grand. 
Mingel-workshop 
Alla gäster och medverkande är välkommen att ställa ut i vår ”mingelworkshop” som pågår parallellt med 
föreläsningarna i samma lokal. Kom då senast 09.30 så att du hinner ställa i ordning före mötet. 
Här kommer att bli många möten och då kan det vara bra att ha med eget material, visitkort m.m. som kan 
läggas ut för att hitta samarbetspartners, sprida kännedom om sin egen verksamhet till kollegorna i branschen. 
Du får bord som du själv får dekorera (ex. duk, ljus, blommor, skarvdosa etc.). Plats finns för ”roll ups”, 
broschyrer, eller din egen dator för egen bildvisning etc.  
 
Program 
Dagens Moderator & Inspiratör: Karin Sandin ”Livsstilsutmanare”   
”Karin är en modig och fängslande entreprenör som berör med sin  
smittsamma glädje och har den gnista som världen behöver" 
10.00 Registrering och förmiddagsfika 

 Utflyktsvägens Ordförande Magnus Scherp, har ordet  
 Utflyktsvägens Lars-Gunnar Thor och Magnus Clarholm, redaktör för ”Magasinet” 
 Trosa Kommuns Turismsamordnare, Malin Carlsson 
 Nyköpings Kommuns Turistchef, Berit Christoffersson 
 Hornuddens Trädgård, Mats Sjöstedt (vald till Sörmlands Bästa Värdskap 2016, av STUA)  
 Visit Nyköping-Oxelösunds Ek. Förening, Ordf. Boije Bengtsson 
 Scandic Stora Hotellets VD Tell Mellander  

 
12-12.45, Lunch, Restaurang Voyage, -det anrika hotellet är ”still going strong” och valdes i november till  
            Årets Guldnyckel 2016 i Nyköping. 

 Koneo-Kontorsvaruhuset Nyköping 
 Sweden By Bike, Katarina Bergstrand 
 Sörmlandsleden, Karin Reibring 
 Föreningen Väg 223, Clara Grill & Iréne Eklund 
 RESURS, Hans Remvig RESURS, ”Var kommer turisterna/besökarna ifrån? Hur transporterar man sig? 

Vad vill man uppleva, vad gör de? Vilka marknader är viktiga? Omsättning, - vilken beläggning och 
omsättning har besöksnäringen? Hur ser utvecklingen ut?  

14.35-15.00 Eftermiddagsfika, mingel 
 Oxelösunds Turismsamordnare, Johanna Åkerman 
 Nykvarns Turismsamordnare, Veronica Persson-Kangas 
 Södertäljes Turismsamordnare, Linda Färggren 
 Stolt Mat i Sörmland, Bengt Spider Jansson 
 Kolmårdens Djurpark, Jacob Corlin 
 Östsvenska Handelskammaren, Lotti Lindqvist 

16.30  Avslut 

                                          

http://www.utflyktsvagen.se/

