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Sofia Hoas presenterade projektet med en kort PowerPoint och en hel del frågor diskuterades. Alla
var rörande eniga om att mer samarbete skulle behövas. Alla jobbar på med sitt och är mycket
upptagna. Tidsbrist gör att man inte har avsätter tid för att ens hinna informera varandra. Björn
Ahlsén var positiv och klargjorde också att region Gotland ser det som mycket positivt med att samla
besöksnäringen på Norr i en nod. Alla var också eniga om att Bunge skulle vara rätt plats för ett
informationscenter.
Grupparbete SWOT
Hela gruppen gjorde en nulägesanalys för besöksplatsen Fårö
Styrkor
Fårö är känt
Bergman, Raukar, Sudersand, Kuten…
Annorlunda
Magert, karg miljö
Vacker natur
grått och tyst
Exotiskt
”Tiden har stått still”
Kändisö
Svagheter
Högsäsong:
Kort säsong
För hippt
Gentrifierat
Dyrt
För mycket folk
För mycket bilar
Trafikkaos
vild parkering
Dålig infrastruktur, vägar, sopor
Vattenbrist
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För få toaletter
Avlopp ej tillräckligt
Färjekön
Felaktiga skyltar om väntetid vid färjekö
Svagheter Lågsäsong:
Stängt
Obefintlig samordning mellan besöksmålen
svårt med transport
inga bussar
få laddstolpar
Hot
Tappar attraktionsvärde pga. av trängsel och ett förändrat Fårö
Tappa det unika
För mycket folk ”people polution”
Trafikverkets obeslutsamhet bestäm bro eller färja, fixa cykelbanor
Sommarturlistan m buss för kort tid
Inställda färjor kl. 9 och 13.30
Möjligheter
Varumärkesstrategi
Fixa dricksvatten,
Nyttja Mölnor träsk, Central filtreringsanläggning?
Rensa träsk, filtrera vatten
Vandringsleder kring träsk
Fågelturism
Fixa cykelleder
Eventbolag fixa turer för privatresenärer
Temaresor ”Grå resa o tystnad”
Nyttja kändis-Fårö
Stärka filmprofil
Filmstrategi
Kulturresor för businessmän som behöver lära sig kultur, Bergman
Bredda stora vägen
Bättre ställplatser för husbilar
Lösa sophantering lokalt, ordna hämtning gröna säckar
Ta emot sopor på återvinning
Informera bilister om lagar och regler
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