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Sofia Hoas presenterade projektet med en kort PowerPoint och en hel del frågor
diskuterades.
Alla tyckte att samarbete på norr är behövligt. Bra med en gemensam
turistinformation, möteslokal. Samordning kring personal vore bra, guidepool,
busschaufförer. Svårt att nå folk då det både finns gammal och y teknik. En del ser
inte socialmedier. Hemsidor kan bli inaktuella. Gemensam marknadsföringsbyrå.
Samarbete med guideföreningen, utbilda guider i t.ex. Slite, skärgården, småmuseer
etc. Idé på restaurangbuss, en liten buss som kör efter behov till t.ex. närmaste
öppna restaurang från ett boende. ”Guidly”, appar med guidemöjligheter.
Beredningskök i besökscentret på förslag.
Grupparbete SWOT
Hela gruppen gjorde en nulägesanalys för besöksplatsen Norra Gotland
Styrkor
Bra boende i olika kategorier
Natur & kultur
Karga naturen
Fantastisk historia; kalk, militär
Häftiga miljöer; kalkbrott, fästningar mm
Mycket att se & uppleva -många besöksmål, något för alla
Upplevelser
Bra infrastruktur för idrott i Slite
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Svagheter
Dåliga på att kommunicera med varandra ang. t.ex. boenden
Få guidade turer
Brist på samarbeten
Brist på tydlighet, öppettider etc.
Saknas kafé och toaletter Slite hamn och lågsäsong
”Bara” säsongsanställda
Dålig kontakt mellan näringsliv-skola-förening
Saknas strandnära aktiviteter som vandringar etc.
Saknas mat på lågsäsong
Hot
Stad & land
Generationsklyftor
Revirtänkande
Ej uppdaterade hemsidor
Dålig infrastruktur
Myter (t.ex. att hästar inte får tas på Fåröfärjan)
Svårt att hålla öppet under lågsäsong, då alla anställda är skolungdom
Möjligheter
Anpassa besöksmål så att alla kan ta del av dem.
Tillgängliggöra för funktionsvariationer
Nå ut till personer som inte vet vad de vill ha
Turistinformation ”live” där människor är
Skapa en fungerande struktur
Fler samarbeten
Samarbete med skolan
Teambuilding Norra Gotlands besöksmål
Värva guider från folkhögskolan
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