Årsberättelse för Välkommen till Tällberg Ekonomisk Förening
Verksamhetsåret 2012 - 2013

Styrelsen och andra ansvarsposter
Ordinarie ledamöter i styrelsen
Hans From, Hans Jensen, Christer Lindh, Tintin Löfdahl och Jerk Åkerblad.
Suppleanter i styrelsen
Jan Forsstedt och Anders Lidén
Ordförande för styrelsen
Hans From
Adjungerad till styrelsen
Jan-Åke Åkesson
Styrelsen beslutade under året att adjungera Jan-Åke till samtliga styrelsemöten
Ansvarsuppdrag i styrelsen
Hans Jensen sekreterare
Tintin Löfdahl kassör
Styrelsen beslutade vid konstituerande mötet att ha dessa ansvarsuppdrag
Revisor
Agneta Wesström
Valberedning
Göran Green sammankallande
Jan-Åke Åkesson
Extra föreningsstämman valde att ge samtliga uppdrag på ett år.

Medlemmar och Möten
Antal medlemmar
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut den 30 juni 2013 totalt 8 medlemmar.
Extra föreningsstämma hölls 11 november 2012.
Vid detta möte gjordes val av ny styrelse samt fattades ett antal stadgebundna beslut.
Styrelsen har under verksamhetsår haft 13 protokollförda styrelsemöten.
.
Övriga möten under verksamhetsåret som skett i föreningens regi är följande.
* Informations- och inspirationsmötet den 23 oktober med förenings- och företagsrepresentanter
* Planeringsmöte med Tällbergsbyarnas butiksägare
* Öppet möte om näringslivsutvecklingen i Tällberg den 16 januari
* Frukostträffar för information och diskussion - månadsvis för alla intresserade
* Lunchseminarier med olika teman inom besöksnäringen - månadsvis för alla intresserade
Lunchseminarier som genomförts under året
* Världen i Tällberg/Tällberg i världen - Bo Ekman, Tällberg Forum, samlade 30 st. nov-12
* Sälj mer och bättre - Joachim Meijer, inspirationsföreläsare, samlade 23 st. jan-13
* Nyskapande aktiviteter i Tällberg, Anders Lidén och Michael Reander samlade17 st. mar-13
* Syns och hörs Dalarna – Lotta Magnusson, länsturistchef, samlade 23 st. maj-13

Ekonomi och Avtal
Insatsen för att bli medlem i föreningen är bestämd till 1 000 kr.
Detta är föreningens egna kapital men fungerar samtidigt som en reserv vid oförutsedda
kostnader. Insatsen måste dock alltid återställas till det belopp som motsvarar antalet
medlemmar och deras totala insats.
Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2012-13 sattes vid extra föreningsstämman till 100 kr.
Budget för verksamhetsåret har inte upprättas då inga intäkter eller kostnader var planerade.
Samarbetsavtal för verksamhetsåret 2012-13 har endast slutits för ett område.
* Avtal med Leksands kommun om skötsel och drift av Holens Gammelgård under 2013
* Avtal med medlemsföretaget Addictum KB om visning och drift av Holens Gammelgård

Verksamhet och organisation
Ändamålet hämtad ur stadgarna
Välkommen till Tällberg Ekonomisk Förening riktar sig till näringsidkare med intresse av
att utveckla besöksnäringen i Tällberg. En näringsidkare kan vara en fysisk eller juridisk
person som driver eller kommer att driva näringsverksamhet i Tällbergsbyarna.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i första
hand samordna besöksinriktade insatser och stödja utvecklingen av besöksnäringen i Tällberg,
med angränsande byar.
Föreningen kommer också att verka som en lokal företagarförening och arrangera
frukostträffar och lunchseminarier på hotellen i Tällberg.
Medlemsrekrytering
Styrelsen har upprättat förteckning på företag och näringsidkare i Tällbergsbyarna.
En inventering av verksamheter kopplade till besöksnäringen har skett i syfte att identifiera
lämpliga företag och personer som skulle kunna bli medlemmar i föreningen.
En enkel presentationsfolder om VTT tillsammans med en betalningsavi har tagits fram.
Till detta ett välkomstbrev med information om aktuella aktiviteter.
Idébank med prioriterade arbetsområden
I samband med det inledande Informations- och inspirationsmötet den 23 oktober med
förenings- och företagsrepresentanter utarbetades en lista över viktiga samverkans- och
arbetsområden. Listan har blivit en idébank över prioriterade arbetsområden som föreningen
kommer att arbeta vidare med.
Intresseområden med ansvarspersoner som inrättades verksamhetsåret:
Den naturliga byn (miljö och natur) - Tintin Löfdahl
Den levande byn (verksamheter och upplevelser) - Anders Lidén
Den vänliga byn (värdskap och information) - Hans Jensen
Färdas till, från och i byn (logistik och kommunikation) - Christer Lindh
Övernatta, äta och vara i byn (boende och restauration) – Jerk Åkerblad
Världen i Tällberg (omvärldsbevakning och kontakter) – Jan Forsstedt
Guidning och Holens Gammelgård
Föreningen har under året inlett samarbete med Leksands kommun angående driften av
Holens Gammelgård. Diskussionerna har inneburit ett avtal mellan föreningen och
kommunen. Avtalet med Leksands kommun innebär bl.a. att Välkommen till Tällberg kan
disponera gårdstunet på Holens gammelgård för olika aktiviteter som t.ex. visningar och
guidning.
Avtalet innebär dock inga ekonomiska förpliktelser för föreningen utan ett annat driftsavtal
har tecknats med ett av våra medlemsföretag. Företaget Addictum KB tog på sig hela ansvaret
och driften av Holens Gammelgård under sommarsäsongen 2013.
Guideverksamheten för sommaren startade sedan med guidning och byvandring för all hotellpersonal den 15 juli. Hela guideverksamheten på Holen med natur- och byvandringar har
under sommaren samlat totalt 318 besökande gäster, varav museet har visats för 253 personer.
Trots mycket liten marknadsföring av de dagliga museivisningarna av Gammelgården har
många nya grupper hittat till Holen denna sommar. Ett viktigt och välkommet samarbete har
inletts.

Projekt och satsningar
Styrelsen har valt att prioritera att i första hand arbeta med dessa projekt under året.
Välkomstskylt vid järnvägsstationen
Behovet är stort av en tydlig och välkomnande informationsskylt vid ankomst till byn.
Skylten bör placeras vid stationsbyggnaden, innehållande en välkomsttext, alla
boendeanläggningar med telefonnummer, riktning och avstånd, taxiföretag med
telefonnummer samt förses med en karthållare.
Webbplats för Tällberg
En ny uppdaterad och professionell webbplats bör skapas som ska inkludera även
tallbergsby.se och anpassas till besökarens behov och intresse av shopping, aktiviteter och
evenemang.
Webbplatsen bör också innefatta eller länka till upplevtallberg.se med marknadsföring av
boende, restauranger och andra besöksnäringsverksamheter i Tällberg.
Webbplatsen bör också fungera som en portal till hundratalet webbsidor som har anknytning
till Tällberg. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med Tällbergs Byamän.
Bok om Tällberg
En bok med bilder och historier från och om Tällberg. Boken ska förutom vackra bilder förses
med berättande texter om bl a ”Meteoritnedslaget”, ”Vilka som varit i Tällberg”, ”Hotellen,
”Butikerna och kaffestugorna”, ”Midsommar”, ”Holen och byggnadskulturen”, ”Aktiviteter”,
”Julhelg och vinter”, ”Global mötesplats” mm.
Boken skall i första hand finnas tillgänglig på hotellen och i butikerna.
Guidningar och kulturpromenader
Byn bör erbjuda samordnade och paketerade guidningar och kulturpromenader i Tällberg för
både privat- och konferensgäster, utförda av auktoriserade guider.
Fyra årliga event i Tällberg
Detta projekt är tänkt att omfatta midsommar, julmarknad samt en vår- och en
höstaktivitet.
LissJul, julmarknaden i Tällberg andra advent, är det första samordnade evenemanget som
sker i gemensam planering mellan hotellen, butikerna och föreningarna i byn.
Tällbergsporten
En av de viktiga entréerna-infarterna till vår by är Tällbergsporten invid Rv70.
Rastplats passeras av över 5 900 bilar per dygn vilket motsvarar drygt 2 miljoner bilar per år.
Tällbergsporten bör uppmuntra till besök i Tällberg och skapa ett gott första intryck av byn.
Tillsammans med de ansvariga för platsen bör vi skapa bästa möjliga förutsättningar för ett
bra och trevligt välkomnande till Tällberg
Parkering i Tällberg
Brist på parkeringsplatser uppstår lätt vid större dagsevenemang som arrangeras i byn.
Föreningen har initierat en kartlägger befintliga parkeringsplatser och tagit upp frågan med
Leksands kommun. Kommunen har en allmän parkering invid Sturängen.
Behovet av en mer långsiktig lösning finns och bör tas fram för att undvika problem.

Gäststatistik och trafikräkning av fordon till/från Tällberg
Behovet av en ny trafikräkning av bilar till/från Tällberg finns. Siffrorna som visas idag är
flera år gamla och pekar på ett orealistiskt antal bilar, totalt över 1 200 st., som kör in till
Tällberg varje dygn. På årsbasis skulle detta motsvara fler än 400 000 bilar varje år.
Kontakt med Trafikverket har skett för att ta fram en aktuellare trafikräkning under både lågoch högsäsong.
Den gäststatistik som årligen sammanställs via SCB är viktig för att få en uppfattning om
gästflöden. De uppgifter vi har idag, avseende 2012, visar 63 944 rumsnätter, vilket motsvarar
ca 96 000 gästnätter. Sammantaget med beräknat antal dagsbesök borde detta motsvara ca
250 000 årliga besökare i Tällberg.
Statistik bör fortsatt tas fram tillsammans med hotellen för att ge en rättvisande bild av
besökarantalet till byn.
Butikmöte
Ett eget möte ägnades åt butikerna i Tällberg. Detta samlade åtta deltagare och fyra butiker
var representerade. Inbjudan hade gått ut till 17 butiker, varav 15 i
Tällbergs by. Mötet blev intressant och konstruktivt. Under mötet beslutades följande:
Upprätta en maillista till butikerna, t ex butiker@tallbergsby.se.
* Lägga upp videoklipp från varje butik på vår YouTube-kanal.
* Arrangera en kombinerad by- och butiksvandring, primärt för hotellens receptionister.
* Bidra till att hotellens webbplatser länkar till en butikssida.
Marknadsföring
Tidningsartiklar har publicerats i bl.a. DD och FK som resultat av
Pressmeddelandet som skickades ut vid bildandet av föreningen.
En artikel på kultursidorna i DN och ett uppslag i
Dalarnas Tidningar om Tällberg Forum har även publicerats.
Konton har lagts upp på Twitter och YouTube.
Vi har ett Twitter-konto: @WelcomeTallberg
och en YouTubekanal: www.youtube.com/WelcomeToTallberg.
Även ett Facebook-konto finns numera upplagt.
Hur dessa konton ska använda diskuteras och ett förslag kommer att utarbetas.
Gästavgift
Föreningen har beviljats 50 tkr i projektstöd för en förstudie om gästavgifter i Tällberg.
Projekttiden är begränsad till oktober och kräver medfinansiering i arbetstid.
Projektet finansieras av Leader Dalälvarna och kommer att bestå av bl.a. intervjuer med
hotellen, insamling av fakta kring tidigare gästavgiftsundersökningar, studieresor samt andra
intervjuer med berörda.
Arbetet med kartläggningen kommer att redovisas under vintern 2013.
Sammanfattning av verksamhetsåret 2012-2013
Det första verksamhetsåret kan därmed summeras med att det har varit ett mycket spännande
och aktivt år. I styrelsen har vi känt att föreningen verkligen har fyllt en funktion och att
arbetet som skett har haft betydelse för utvecklingen av Tällbergs besöksnäring.
Vi vill tacka alla som bidragit till det positiva arbetet och att hoppas fler kan ansluta sig till
föreningen och dess verksamhet.
Hans From
Styrelsen för Välkommen till Tällberg EF

