
Hej!

Ny resa…
Det är med både sorg och glädje i hjärtat jag meddelar dig 
som verksam inom Kristinehamns besöksnäring att jag lämnar 
min tjänst som Turistchef i Kristinehamns kommun och tar mig 
an en ny utmaning. Innan årsskiftet fick jag ett erbjudande inom 
förpackningsbranschen, som jag varit verksam inom tidigare, som 
var svårt att tacka nej till. Det är en oerhört spännande utveckling av 
en innovativ och hållbar förpackningslösning, där jag får möjlighet att 
vara med från början av en ny resa på en global marknad. 

Det var ett tufft beslut eftersom jag trivs så bra med mina kollegor och arbetsuppgifter på 
Kristinehamns kommun. Det har varit en fantastisk förmån att få arbeta i nära samverkan 
med alla er företagare, föreningar och människor som utgör Kristinehamns besöksnäring. Det 
finns ett enormt driv, sprudlande kreativitet och grymt engagemang hos er som gör att Kris-
tinehamn har världens bästa förutsättningar att utvecklas i en positiv riktning också framöver. 

Under de sex år som vi jobbat ihop har vi sett både toppen och botten på vår gästnattsstatis-
tik, vi har arrangerat matfestivaler, stora musik- och idrottsevenemang, jubilerat och huserat 
stora husbilsträffar, satt ihop en ny nationell cykelled, rustat milvis med vandringsleder, kört 
båtbuss i både sol och busväder, skapat varumärket Vänern, trängts i tusentals på Gustafsvik, 
hållit avstånd under jul- och påsklovsjakter… Listan av natur- och kulturupplevelser och 
utveckling av nya och äldre besöksmål är lång. Vi har haft ett starkt samspel med Visit Värm-
land och aktörer utanför kommungränsen. Framförallt har vi ständigt hittat nya former och 
nya lösningar tillsammans och vi vågar testa nya grepp, om det så är en hemesterkampanj 
med guldvykort eller forskning om platsens digitala upplevelser. Den framåtandan, unika 
tillgångar och det faktum att turism och besöksnäring är viktiga frågor för kommunen gör 
mig övertygad att Kristinehamn också i framtiden är en ännu starkare, hållbar och attraktiv 
destination. 

Jag vill rikta ett stort tack till er, alla och envar för gott samarbete och önskar hjärtligt lycka 
till framöver! Hälsar Ulrika Ganterud Evermark

Kristinehamns turismpris 2021! 
Apropå hjärtligt så har vi något att se fram emot till ”Alla hjärtans dag” den 14e februari i år. 
Då planerar vi en aktivitet för att uppmärksamma besöksnäringens fina arbete under 2021 

”Luctor et Emergo” 
är texten på Bojortens akterspegel 

och betyder ungefär 
- Jag kämpar och tar mig fram. 

Ta hand om varandra.
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genom utmärkelsen Kristinehamns turismpris 2021. Även denna gång blir det alltså ett 
gemensamt pris av mer symbolisk karaktär. Men från och med 2022 kommer ni att få nomine-
ra till Turismpriset, enligt samma manér som sker på värmländsk och nationell nivå. Vi åter-
kommer med mer information om den processen under våren. 
 
Besöksguiden 2022
Årets turist/besöksguide blir en uppföljare på förra årets guide ”Livet i Kristinehamn”.  
Se separat blad inkl. anmälningsblankett.

Besöksplan & Besöksnäringsdag
Destinationsgruppen har genomfört workshops med politiker, kommunledning och tjänste-
personer i det fortsatta arbetet med en ny Besöksplan för Kristinehamn. Tills vidare gäller vår 
tidigare Besöksplan (beslutad i KF 2014) som styrdokument och vi jobbar oförtrutet vidare 
med inriktning mot skärgård och friluftsliv samt de andra utpekade profilområdena, men 
såklart med ändrat marknadsfokus och nya trender i beaktning.

Vi planerar att arrangera en Besöksnäringsdag innan sommaren eller möjligen tidig höst då vi 
vill träffas fysiskt. Därav är inte datum, tid och plats satta ännu. Ni får självklart en  
”save-the-date” och inbjudan i god tid innan dagen.

Nu önskar vi att virusets härjningar snart är över och ser fram emot en ljus, varm och härlig 
vår. Har ni frågor, tveka inte att kontakta oss.

Hjärtliga hälsningar
Ulrika, Linnéa, Bettina och Frida
Visit Kristinehamn

Kristinehamns turistbyrå
Södra Torget 3, 681 84 Kristinehamn 
0550-88187, turist@kristinehamn.se
facebook.com/visitkristineham   @visitkristinehamn


