
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Vänortsträff Nora 6-9 aug 2009 

50 deltagare från Köyliö, Kõo, Fladungen och Nora, varav 21 ungdomar och 5 

ungdomsledare. 


Tema för träffen var Turism för vuxna och ungdomar. 


Ungdomarna och ungdomsledarna bodde på Alntorps Ö, övriga deltagare bodde i 

värdfamiljer.
 
Programmet innehöll seminariediskussioner om turism, där de inleddes med att de 

turismansvariga från respektive land presenterade sin verksamhet. 

Köyliö: 

 Har ett sommarcafé med 2 turistvärdinnor.  

 Samarbetar med grannkommunerna i Rauma regionen..  

 Det finns ett antal historiska platser från stenåldern i området. 

 2009 har antalet turister minskat och man vet inte ännu varför. 

 Köyliö har inga övernattningsmöjligheter, men det finns i grannkommunerna. 


Fladungen: 
o Har bevarad stadsmur som kommunen fått Europa Nostra pris för 
o Freilandmuseet med många aktiviteter under sommaren 
o Flera årliga evenemang som kan vara intressant för turister 
o Många olika övernattningsmöjligheter 
o Fladungens turistbyrå är intresserade att föreslå  paketresor 

Kõo: 
o Sightseeing kan arrangeras 
o I Kõo finns en camping med stugor 
o Kyrkan anordnar ungdomsläger, har vandrarhemsboende för grupper 
o Kõo kommun hjälper till med tips på sevärdheter och evenemang. I Estland är 

det korta avstånd mellan kommunerna 
Nora: 
 Samarbetar med grannkommunerna och regionalt 
 Två heltidsarbetare och sommarpersonal 
 Olika paketerbjudanden finns 
 Turismen påverkar många sektorer i samhället 
 Turism är viktigt för ekonomin 

Hõne: 

Kunde inte delta men är intresserade av ett samarbete inom turism med övriga 

kommuner. Speciellt Nora och Fladungen. Önskar att det finns paketerbjudanden 

med boende och aktiviteter för kommuninnevånarna. De kommer också att erbjuda 

sådana paket. 


Alla vill att det ska finnas turistinformation om vänorterna på respektive turistbyrå,   

informationsmaterial delades ut.  

Deltagarna besökte Bryggeriet och utställningen Återseendet på fredagen. 

På lördagen åkte alla deltagare med buss och fick på så vis se en liten glimt av 

Noras omgivning. En promenad utmed Järleån till Svalbo gjordes också, och 

därefter åkte vi till Pershyttan där vi fick en kort information om området. 

Lördagskvällen innehöll både middag och  ett antal samarbetsövningar arrangerade 

av Noras fritidsledare. Alla deltagare inklusive värdfamiljerna deltog.
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
 
 
  

 
  

 
 

 
 

Samanfattning av diskussionerna om Turism samarbete : 
 På alla kommuners hemsidor ska finnas länkar till vänorterna 
 Information på hemsidorna önskas på Engelska 
 Viktigt att få ut information till kommuninnevånarna om vänorterna, till 

exempel genom, information på hemsidan, lokaltidningar, kommunala 
informationsblad. Varje kommun tar ansvar för detta. 

 Information om årliga större evenemang i respektive kommun lämnas till 
alla före 1 dec varje år. Ansvariga är kontaktpersonerna inom turism. 

 Förslag att skapa en reseblogg om vänorterna, inget beslut togs utan vi 
jobbar vidare på det. 

 Reserbjudanden till invånarna: ansvariga turistverksamheterna 
 Skolorna länkar till varandra, ansvariga: kontaktpersoner inom skolan 
 Facebook: en vänortsgrupp ska startas 
 Ungdomarna får till uppgift att lära övriga hur man använder facebook 

Kõo inbjöd till nästa års seminarium och temat kommer att bli Kultur.
 
Hõne har tidigare åtagit sig att under 2010 anordna en ungdomsträff, och alla 

vänorter är intresserade att skicka några ungdomar dit. 


Antecknat av 
Lena Vinnerås 


