Sveg – ett hållbart, genuint och älskat besöksmål för alla
Äntligen är det dags för en ny destination i Härjedalen att se dagens ljus. Vi på
destinationsbolaget Destination Sveg slår upp portarna till vårt kontor på Kyrkogatan 8 i
Sveg och lanserar i samma veva sajten visitsveg.com.
Och vi ser ingen anledning att hålla på krutet utan siktar högt och vill göra Svegsbygden
och östra Härjedalen till ett hållbart, genuint och älskat besöksmål för alla. Jag som leder
arbetet heter Niklas Ohlson, en hemvändare som lämnat Stadiums marknadsavdelning
och evenemang som Vasaloppet och Vätternrundan för att vara med och skapa
evenemang som ska öka besöksantalet i Sveg. Med mig har jag webbutvecklande
grafiska formgivaren Fredrik Larsson från Glöte och projektkoordinator Kajsa Malm.
Det känns så fruktansvärt roligt att vara tillbaka i Sveg och det finns så mycket potential
och idéer som bubblar och människor som kontaktat oss och vill dra igång stora som
små evenemang. Det märks tydligt att det är många som brinner för Svegsbygden och
det känns så kul att vi nu har en plattform där vi kan få bygden att växa.
Vi kände att det var viktigt att samla allt som händer på en och samma plats, att göra det
enkelt för alla som bor i Sveg att ta del av det bygden har att erbjuda samt visa
förbipasserande att det finns gott om anledningar att stanna här. Därför har vi skapat
sajten visitsveg.com med en lättnavigerad kalender som hela tiden uppdateras med
aktuella evenemang i Sveg med omnejd.
Förutom kalendern bjuder visitsveg.com även på information om bygden, naturen,
kulturen och idrotten i Sveg. Vi berättar bland annat om bygdens olika pärlor, rika
fiskevatten, en skidstadion med egna spår för skate, klassiskt, rullskidor och hundar
samt hur det kom sig att 50-talsrocken kom till Sveg för att stanna.
Sajten blir startskottet på en spännande resa för Sveg som destination. En destination
som redan i grunden har mycket att erbjuda. Det som gäller för oss är att lyfta det som
händer samt den potential som finns för att skapa fler evenemang i Sveg med omnejd. Vi
har redan flera projekt på gång men vi vill så klart att det ska hända ännu mer och vi
hoppas kunna inspirera svegare till att våga växla ut den där idéen eller drömmen de
haft men inte riktigt tagit tag i.
Det är i dagsläget många som inte ens vet var Sveg ligger och det har tidigare varit lite
knepigt att hitta information om varför man ska besöka Sveg, något vi hoppas kunna
hjälpa till att förändra. Vi på Destination Sveg vill vara en uppsamlare och spridare av
allt som händer i Sveg. Det finns så många bra initiativ och krafter men har saknats ett
forum där det kan förmedlas på ett enkelt och bra sätt. Nu när vi drar igång
verksamheten på riktigt ser vi fram emot att få forma det forumet tillsammans med
människorna, föreningarna och företagen runt om i Svegsbygden.

