
Hej!

Vilket strålande jobb alla i besöksnäringen har gjort denna 
sommar! Många berättar för oss om hög beläggning och stort 
intresse för Kristinehamn som sommardestination. Tillsammans 
har vi lyckats nå nya målgrupper framförallt från andra delar av 
Sverige vilket är otroligt positivt. Lika positivt om än lite överras-
kande var att så många tyskar och holländare snabbt återvände 
till Kristinehamn när de kunde börja resa igen. Besökare har kommit 
för att vandra, cykla och åka båtturer i skärgården samtidigt som man 
uppskattat vårt fina utbud av lokalproducerad mat, restauranger, anläggningar och den trev-
liga stadskärnan. Vandringsbroschyrerna är slut och går på nytryck strax och båtbusstrafiken 
ökade med 153 %! Bland lyckade evenemang som drog långväga gäster kan nämnas Flat-
mästerskapet vid Niklasdamm, SM i Distansritt och Värmlandsvagnens kombinationstävling i 
hoppning och dressyr. Hemester har också varit populärt med många lokalbor som deltagit i 
flera sommaraktiviteter. Stort tack till alla duktiga arrangörer!

Juli månads statistik från SCB visar att Värmland ökat i antal gästnätter med 28 % och likaså 
Kristinehamn. Det är riktigt glädjande att jämfört med samma månad 2020 ökar vi både i 
antal svenska gästnätter (upp 16,5 % och i utländska (upp 192,5 %). Preliminärt når Kristi-
nehamn totalt 40 411 gästnätter under årets första sju månader. Vi hoppas förstås att även 
hösten, nu med borttagna restriktioner ska innebära att vi kan ha ett fortsatt jämt och högt 
intresse för Kristinehamn.
 
Några punkter om hösten:
• Smaka på Värmland 25-26 september – 106 mataktörer ställer ut i hela Värmland, varav 33 

i Kristinehamn på 14 olika platser. En ny plats för smakrundan är Kristinehamns stadspark 
där 10 utställare finns i år. Se mer info här.

• Vänerleden – nu har Trafikverket granskat vårt förslag till ny nationell cykelled runt hela 
Vänern och vi väntar med spänning på fortsättningen! Se hemsidan.

• Lake Vänern Grand Tour – som del av projektet pågår också arbete med paddlingsleder i 
södra Kristinehamn tillsammans med Gullspångs kommun och status just nu är samråd 
med Länsstyrelserna.

• Outdoorkonferens anordnas av Vänersamarbetet den 21 oktober i Karlstad – länk till 
inbjudan

• Restarter in residence – ett projekt i samarbete med AiR Värmland startar. Innebär att en 
konstnär ska genomföra ett projekt med fokus på platsen Marieberg/sjukhusets historia 

Järnleden

”Luctor et Emergo” 
är texten på Bojortens akterspegel 

och betyder ungefär 
- Jag kämpar och tar mig fram. 

Ta hand om varandra.

https://visitvarmland.com/tips-och-guider/smaka-pa-varmland/
https://www.lakevanern.se/livet-vid-vanern/besoksnaring/lake-vanern-grand-tour/vanerleden/
https://www.lakevanern.se/nyheter/konferens-outdoordestination-vanern-21-oktober-2021/
https://www.lakevanern.se/nyheter/konferens-outdoordestination-vanern-21-oktober-2021/


och bo i Fyrvaktarstugan vid Fyrudden under oktober och november. Se hemsidan.
• Utställningar/kultur/musik – flera föreställningar är inbokade i höst på Christinatea-

tern, tex Sådan far, Rut & Ragnar, Britt-Marie var här, Klara Zimmergren och Värmländsk 
Voodoo. På Kristinehamns konstmuseum öppnar Höstsalongen 2 oktober och vinterut-
ställningen med Stina Wollter öppnar 11 dec. På Kristinehamns historiska pågår just nu 
barnutställningen Allemansland med lekmiljöer ur Lennart Hellsings barnböcker. Mast-
magasinet har dragit igång med lite spelningar i samarbete med Kristinehamns Bluesför-
ening och äntligen får vi hoppas att konserten med Tommy Nilsson får bli av nu i oktober 
i Ölme kyrka. Fantastiskt att äntligen få arrangera och uppleva kultur igen!

• Visitkristinehamn.se har bytt webbplattform och finns nu under Visit Värmlands hemsida. 
En ny landingssida för besöksnäringen är under bearbetning, se här.

• Gå gärna med i besöksnäringsgruppen ”Besöksnäringen i Kristinehamn” på Facebook för 
tips och info och skicka in era evenemang till turist@kristinehamn.se så marknadsförs de i 
evenemangskalendern.

• Arenan är mer eller mindre fullbokad under hösten och våren 2022 med idrottstävlingar, 
läger och cuper! 

 
Arbetet med besöksplanen:
I april genomfördes en workshop med politikerna kring Besöksplanen och nu pågår en pro-
cess att ta fram innehållet i den nya handlingsplanen som synkar med kommunens styrmo-
dell och mål. Destinationsgruppen, Kommundirektören och fler tjänstepersoner är involvera-
de i det arbetet och kommer självklart att återkoppla till alla i besöksnäringen när vi kommit 
en bit längre.
 
Besöksguiden – Livet i Kristinehamn:
Vilken feedback har du fått från dina gäster och vad tycker du som företagare om upplägget i 
årets Besöksguide? Du får inom kort en enkät att besvara så vi får input inför 2022.
 
Vi ser alla fram emot att få mötas och besöka er på riktigt nu i höst!
Tveka inte att kontakta oss, hjärtliga hälsningar

Ulrika, Linnéa, Frida & Bettina

http://www.restarterinresidence.se/
https://visitvarmland.com/kristinehamn/besoksnaringen/

