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Inbjudna; styrgrupp, referensgrupp och Bungemuseets styrelse.
Närvarande: 15 personer
Föredragning det fysiska besökscentret
Mötet öppnade med en presentation av det fysiska besökscentret ”Besöksnod
Norr”. Arkitekterna på Heilborn Ark, Daniel Heilborn och Katarina Ossiann
gjorde en noggrann föredragning. Alla var positiva till presentationen. Praktiska
frågor som toaletter, volymer i restaurang och djurhållning kontra restaurang
diskuterades. Kaniner, höns, russ och lamm. Gruppen inbjöds att vara med och se
planerna på plats vid Bungemuseet den 18/12.
Projektledaren berättade om hur långt projektet kommit nu och hur framtiden ser
ut. Förstudien ska vara klar till den 28/2. Efter det finns ingen klar finansiering.
Workshop
En workshop genomfördes i två grupper. En för det fysiska besökscentret och en
för Nätverket besöksnod norr. Grupperna arbetade med att först hitta tre
utmaningar för konceptetet Besöksnod norr och sedan hitta tre lösningar på dessa
utmaningar.
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Grupp 1 Det fysiska besökscentret.
1. STOPP STANNA
Bra restaurang, tydlig skyltning, gärna innan, ”5 km till nästa restaurnag”,
Turistinformation, besöksplats, Attraktivt innehåll/utställning. Kombibiljett
till flygmuseet?
2. OCH SEN
Bemanning drift
Betala enl. bemanningsschema på lågsäsong, måste finnas ansvarig person på
plats för uthålligheten.
3. TOALETTER
kolla m visit Sweden, toaletter inne på området. Torrdass, pedagogiskt och
innovativt. Kompost- och kretslopp.
4.
Grupp 2 Nätverket Besöksnod Norr
1

2
3

Samverkan
Få nätverket fungerande året runt. Organisationsform kan
vara ett AB eller ideell förening. Finansiering genom
medlemmarna.
Öppet året runt
Ha tjänsten i BNN, arbeta själv eller betala.
Dålig organisation för öppethållande på Norra Gotland
Samordna öppethållande på Norra Gotland med hjälp av en
tjänsteman.

Gruppen föreslog också ett nytt ben att stå på. En uteförskola. Barnen kan sköta
smådjur, lära sig om kultur, nyttja havet och kulturbyggnaderna.
Koppla ihop äldre och yngre? Sagoberättande, utbyta erfarenheter?
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