
Hej!

Här kommer ett brev till dig som är aktör inom 
besöksnäringen i Kristinehamn.
Sommaren gick i en rasande fart. Vi är redan inne på hösten 2022 
och ska nu summera sommaren som gick ur ett turistiskt perspektiv. 
Har du något du vill delge oss, stort som smått, så tar vi gärna emot 
information kring hur du upplevde sommaren. Du är så välkommen att höra av dig till oss på 
turist@kristinehamn.se eller 0550-881 87. Vi är väldigt nyfikna.

Som många säkert känner till så pågår just nu en omorganisation där Turismenheten flyttar 
in tillsammans med Näringslivssamverkan Kristinehamn AB (Närsam). Det sker officiellt den 
1/10. Just nu pågår det en rekryteringsprocess för att ersätta den turistchefstjänst som Ulrika 
hade tom 31/3 i år. 
Tjänsten, en Strateg med inriktning på besöksnäring och turism, ska även kunna gå in som 
tillförordnad VD Närsam vid behov. Kristinehamns Turistbyrå kommer vara kvar på 
samma ställe med samma funktion och vi nås på samma nummer som tidigare. 
I våras gick Frida Persson hem på mammaledighet och vi har sedan i april Ida Johansson på 
plats som vikarierar tills det att Frida åter är i tjänst. Ida är ursprungligen från Kalmar och har 
jobbar i ca 10 år på Kalmar Slott inom Destination Kalmar AB. Nu bor hon i Karlstad med sin 
man, sin lilla dotter och två hundar.

Viktigt att fylla i undersökningen om hur sommaren varit 
Vi är väldigt tacksamma om du tog dig tid att fylla i undersökningen från VisitVärmland om 
hur sommaren varit, om du inte redan gjort det. 
Tiden för att fylla i är förlängd till den 22/9! https://bit.ly/3qCoYZ5
 
Lite statistik från sommaren som VisitVärmland har sammanställt:
* 27 359 gästnätter (juli) i Kristinehamn, som är en ökning med 38% mot 2021
* 531 748 gästnätter i Värmland vilket är samma som tidigare rekordåret 2019
* I Kristinehamn (jan-juli) totalt 61 055 gästnätter vilket är en ökning med 51% mot 2021
* I Värmland (jan-juli)  totalt 1 753 161 gästnätter som är en ökning med 63% mot 2021
* I juli är det nästan 50/50 mellan svenska övernattningar och utländska i hela Värmland
* Största utländska gruppen är från Norge följt av Tyskland, Danmark och Nederländerna

Kristinehamn är en mysig stad. 
Hit kommer jag gärna. 

Lasse Lindström, 
Vice ordförande 

Caravan Club of Sweden.

Sep 2022



Smaka på Värmland
Nästa vecka den 24-25/9 är det Smaka på Värmland som i år dels har två festivalområden, ett 
i stadsparken i Kristinehamn, (som vi på turismenheten håller i), ett på Wiksfors Bruk i Säffl  e, 
och en smakrunda med många platser att besöka runt om i hela Värmland. I Kristinehamn 
är det 12 platser (inkl. stadsparken) och över 40 kreatörer som deltar vilket gör oss till den 
kommun som erbjuder fl est aktiviteter under helgen! Detta är en stor besöksanledning till 
Kristinehamn så sprid gärna i dina kanaler.

Det händer mycket i Kristinehamn
Vi vill påminna om att inte glömma bort att meddela när du har något evenemang på gång. 
Du behöver inte skriva all text, har du info på ex. FB eller hemsida skicka oss bara ett mail 
med var infon fi nns så lägger vi upp det. Ju tidigare vi får in info ju bättre synlighet blir det.

En nyhet är att vi varje torsdag skickar ett mail till NKP med kommande veckas evenemang 
som de sedan gör ett urval från och publicerar i måndagens tidning. Vi skickar även samma 
lista till många boenden i kommunen som sätter upp listan för sina gäster. Utöver det så 
skickas en lista med vad som händer kommande månad till gratistidningen Kristinehamns 
Aktuellt. Vill du ha ”veckans evenemang” mailat till din verksamhet? Hör av dig så lägger vi in 
dig i maillistan. 

visitkristinehamn.se
På hemsidan, visitkristinehamn.se, fi nns en sida riktad till besöksnäringen, 
(visitvarmland.com/kristinehamn/besoksnaringen/). Här fi nns bl.a. en lista över bokade 
arrangemang/evenemang som vi vet innebär mycket besökare till Kristinehamn, det kan 
exempelvis vara Smaka på Värmland, Kristinehamns julmarknad eller större cuper i Kristi-
nehamn Arena och Björkhallen. Här fi nns möjlighet att gå in och kika för att se om det kan 
förväntas bli fullt bland boendena i Kristinehamn eller om man kanske vill/kan ändra verk-
samhetens öppettider då.

24 - 25 september 2022. Lördag & söndag 10-16
www.smakapavarmland.com



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

Smart Specialisering
Nu är det klart att besöksnäringen - Attraktion genom hållbar 
platsutveckling - är ett av sju näringsområden i Värmland. Det 
är bara tre regioner i Sverige som har med besöksnäringen.

Vad är smart specialisering?
Det är ett arbetssätt, som syftar till att förstärka regionens 
konkurrenskraft genom att identifi era och prioritera kun-
skapsområden med potential att utvecklas och växa. 

Smart specialisering är centralt inom EU:s sammanhållnings-
politik och alla medlemsstater ska ta fram en Smart speciali-
seringsstrategi för att styra användningen av EU:s regional-
fondsmedel för forskning och innovation.

Syftet är att förstärka regioners konkurrenskraft genom att 
identifi era och prioritera områden med potential för tillväxt. 
Det handlar både om områden där en region redan har 
styrkor och också om nya områden. Här kan du som företag 
fundera på vad du vill utveckla och kanske förverkliga 
drömmarna snabbare än vad du tidigare trott.

Söker du personal?
Vi vill tipsa om att det fi nns en FB-sida samt en grupp på 
LinkedIN för dig som söker söker arbetskraft som heter 
”Jobs för Imigrants”. Läs mer här: https://bit.ly/3RVC9jC

Hjärtliga hälsningar
Linnéa, Bettina och Ida
Visit Kristinehamn

Beröm från besökare:
Alla har sin del i det beröm som vi får!
• Vilken mysig stad med fi nt centrum
• Vi visste inte att det var en sådan fi n 

skärgård här
• Bra restaurangutbud i en så liten stad
• Kul med mycket loppisar och unika 

butiker

Önskemål från besökare:
• Fler barnaktiviteter
• Restauranger som har ”klassisk” 

svensk mat på menyn
• Rätter med fi sk (helst färsk och som 

fi nns i Vänern)
• Caféer med uteservering i centrum 
• Mer restauranger och butiker öppet 

på söndagar


