Lovande början för Fegen Inspiration Area
VER-DI är ett EU-projekt med fokus på att varsamt utveckla området utifrån turism och
näringsliv. Nu har det treåriga projektet cirka tio månader kvar och mycket har hänt.
En insamling av idéer från boende och entreprenörer i området håller på att bli verklighet. Ett resultat är den informationscentral som öppnades sommaren 2011. Den invigdes
av Svenljungas kommunalråd Eva Johansson och ﬁck namnet Fegen Inspiration Area.
Namnet har kommit till för att man ska ta
grepp om att det handlar om destinationen
och utvecklingen av destinationen runt
Fegen. Vi vill byta ut ordet information mot
inspiration som möter nutidens resenärer,
och tänka lite annorlunda.
Byggnaden är delad i två lokaler, varav den
ena har fungerat som turistbyrå och kontor.
Här har de tre kommunerna Gislaved, Svenljunga och Falkenberg sitt broschyrmaterial
för utdelning till besökarna. I samma lokal
ﬁnns det information som rör Fegenområdet
och de aktörer som är anslutna till hemsidan
www.visitfegen.se.
Den andra lokalen har använts för utställningar som en ytterligare inspiration till
området. Bland annat har Västkuststiftelsen
och Falkenbergs kommun informerat om
delar av sin verksamhet.
Fegen Inspiration Area, FIA, har givit
besökarna en vägledning om vad som är
speciellt för Fegenområdet och vad man bör

Händer i
Krogsereds bygdegård
Äntligen! Nu påbörjas gjutningen
av golvet i stora salen. Till julagillet
i januari beräknas golvet vara
parkettlagt och dansbart! Välkommen
till aktiviteter i bygdegården i vinter.
]]]
Krogseredsboken
Söndag 13 november kl 16.00-20.00
Arr: Hembygdsföreningen
]]]
Julmarknad
Lördag 19 november kl 10.00-15.00
Börja tillverka något redan nu
och boka in dig på ett bord!
Kostnad 150 kr/bord, uteplats 100 kr.
Anmäl dig till Sara Ljungström, 620 86.
Arr: Bygdegårdsföreningen
]]]
Basar
Fredag 2 december kl 18.30
Arr: Kik/Röda Korset
]]]
Julagille
Lördag 28 januari 2012 kl 18.00
Anmäl dig till Annika Persson:
77 42 50, 070-289 60 45
Arr: Hembygdsföreningen

beakta när man besöker naturvårdsområdet.
FIA är centralt placerad i det gamla godsmagasinet mitt emot Fegens vandrarhem.
Hållbar utveckling
Under sommaren har besökarna uppmanats
att komma med förslag på hur man ska få
området runt sjön Fegen att på ett hållbart
sätt utvecklas, så att människor utifrån får
en möjlighet att besöka området och att de
som har sin försörjning där kan få en ökad
omsättning.
Christina Andersson, som är väl förtrogen
med området och som åtog sig att bemanna
informationscentralen, har väglett besökare
om bland annat äventyr i kanot, om var
besökare kan bo, äta och handla, och vad
de kan göra. Men nu är sommaren över
och FIA har stängt portarna för den här
säsongen.
Gott om besökare
Frågorna har varit många och besöksantalet
gott. Från 15 juni till 31 augusti kom 1 500
besökare, som på ett eller annat sätt behövt
råd om olika spörsmål.
Christina kunde vägleda besökaren till
Fegen-området och samtidigt ge goda råd
om vad man ska tänka på när man besöker
ett naturvårdsområde. FIA är också en bra
kanal för att få reda på vad som fungerar bra
och vad som saknas i området.
Dagboksanteckningar har förts under
hela perioden och har givit många tips om
vad som är bra och vad som kan förbättras.

Christina Andersson har lotsat turisterna rätt
och tipsat om var man kan bo, äta och aktivera
sig i våra trakter.
Anteckningarna kommer att användas för att
göra förbättringar inför 2012.
En enkät har delats ut till entreprenörer i
området och ska ligga till grund för förbättringsarbetet.
Vi ser fram emot att öppna FIA 2012 och
hoppas då att vi – med de erfarenheter vi
skaﬀat i år – ska få till en ännu eﬀektivare
verksamhet.
Gert-Ove Elled
Projektledare
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Lördagen den 29 oktober kl. 10-13
Vi bjuder på saft och bulle och alla barn som sparar får en present!

Välkommen till något av
våra kontor i Ätran, Ullared,
Getinge,Vessigebro eller
Falkenberg.
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