MYCKET PÅ GÅNG!

Det ﬁnns pengar avsatta för att olika idéer
ska kunna förverkligas. Gislaved, Falkenberg
och Svenljungas kommuner ansvarar för
att lokalbefolkningens idéer tas till vara och
att området utvecklas för dess invånare och
besökare.
Fegen Inspiration Area (FIA) – Sommarens succé får en fortsättning nästa sommar.
En konsult arbetar för närvarande med att
utveckla konceptet.
Appar – Arbete pågår med att ta fram nedladdningsbara appar till nytta och nöje för
besökare i Fegenområdet.
Vandringsled – Vandringsleden vid Solvik
rustas upp och kommer att vara färdig till
sommaren.
Karta med vandrings- och cykelleder – En
stor och tydlig karta som täcker ett större
område och med alla beﬁntliga leder har tagits fram. Kartan underlättar för cykelintresserade att hitta till sjön Fegen med omnejd.
Cykelleden Fegen runt håller på att ta form
och kommer att ritas in på kartan.
Geocaching – Geocaching – att med hjälp av
GPS-koordinater leta upp gömda ”skatter” –
har blivit populärt. VER-DI kan köpa in ett
antal GPS för utlåning till geocaching.

illustration: Sara Ljungström

VER DI är ett EU-projekt med fokus på att
varsamt utveckla området utifrån turism
och näringsliv. Nu har det treåriga projektet cirka åtta månader kvar och mycket
har hänt. Idéer från boende och entreprenörer i området håller på att bli verklighet.

Geocaching är en aktivitet som lockar ut
människor i området vilket gör att ﬂer upptäcker alla ﬁna platser som vi har att erbjuda.
Mer information ﬁnns på www.geocaching.se.
Resor, erfarenhetsutbyte – VER-DI kan
ordna resor för entreprenörer som vill utbyta
erfarenheter med kollegor i Norge eller
Danmark. En sådan gjordes för ﬁskeguider
till Öringens rike i Norge i våras. Kontakta
Gert-Ove Elled.
Seminarier – VER-DI kan även erbjuda
förkovran genom seminarier. Önskemål och
förslag mottages av Gert-Ove Elled.
Utbildning – Kurser, t ex hur man gör sin
egen hemsida, kan ordnas om intresse ﬁnns.
Önskemål och förslag mottages av Gert-Ove
Elled.
www.visitfegen.se – Områdets gemensamma
hemsida är en stor anledning för varje entre-

Förslag från entreprenörer
i Fegenområdet
Bröllopspaketet – Borgerligt alternativ
med vigselförrättare ute i naturen
eller annan lämplig plats.
Ställplatser för husbilar – Husbilandet
ökar. Platser där man kan parkera,
tömma sopor, slaskvatten och latrin samt
ansluta el mot betalning är efterfrågade.
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Kurs
i Natur –
Kulturguidning





Projekt VER-DI har tänkt anordna en kurs i Natur- och
Kulturguidning i början av nästa år, om intresse finns??
Projektet förutsätter att de som deltar i en ev. kurs kan
tänka sig guida i Fegenområdet - projektet har tänkt gå
ut med program för guidningar i området - med olika
teman.
Har ni något förslag på kursledare/kursupplägg?
Meddela mig!

Anmälan om intresse eller förslag kontakta
inger.karlsson@falkenberg.se eller 0346 88 53 03
före den 10 dec. 2011



prenör att ha en egen hemsida att länka till.
Fler idéer om hur vi tillsammans kan utveckla området runt Fegensjön lämnas till
Gert-Ove Elled per telefon 0325-181 90
eller e-post gert-ove.elled@svenljunga.se.

INLANDSBLADET



www.visitfegen.se

- är en gemensam hemsida för alla som är
verksamma med turistnäring i hela Fegenområdet
- där man klickar sig vidare till varje entreprenörs
egen hemsida för att få närmare information.
Att göra en egen hemsida behöver varken vara svårt
eller dyrt.
Men den är nödvändig om man vill synas och kunna
marknadsföra sig.
VER-DI erbjuder alla som vill lära sig hur man gör, en
kostnadsfri kurs med tillgång till datorer och
handledning, under några kvällar i Fegens Bygdegård.


Anmälan till Gert-Ove Elled:
e-post gert-ove.elled@svenljunga.se
0325-18190

Har du en hemsida som inte finns med på visitfegen?
Kontakta Gert-Ove!

