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Nu möjliggör vi kusten!

Projekt Ringar på vattnet fortsätter i full fart och här kommer ett informationsbrev så
att du får reda på mer om vad som pågår just nu i projektet!

Affärsutveckling
Affärsutvecklingen som är knuten till projektet är i full gång. Affärsutvecklingen är ett av två
fokusområden för Ringar på vattnet och målen som är satta är följande:
1. Affärsutvecklare som arbetar med företagen, fokus på produkt- och affärsutveckling.
2. Workshops ibland annat: paketering, produktutveckling, värdskap.
3. ERFA-träffar med exempelvis ”En skärgård i världsklass”, ”Stockholms Skärgård” samt
”Skärgårdsprojektet”.
4. Öka kvaliteten på nyckelanläggningar i destinationen.
5. Utveckla en intern webfunktion för företagen som är kopplade till projektet för ökad
samverkan, inspiration och information. Konkreta goda exempel på produkter från andra
destinationer, nyckeltal, marknadstrender och annan relevant information i syfte att utveckla
företagen.
6. Utbildningspaket: kapital, vidga marknaden, våga misslyckas, mentorer, entreprenörskap.
7. Förlänga säsongen för företag. Produktutveckling för fler produkter utöver sommaren.
I samarbete med Arbetsförmedlingen, Näringslivsbolaget i Sundsvall och
restaurangbranschen längs Sundsvallskusten så har det startats ett utbildningsprogram som
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syftar till att utbilda restaurangpersonal. Det är sedan tidigare känt att det har varit svårt att
rekrytera personal till restaurangbranschen och med den satsningen hoppas vi att det ska
finnas fler människor som kan och vill jobba på sommarrestaurangerna längs kusten.
Den första inspirationsträffen har ägt rum på Quality hotel i Sundsvall, då med ett femtiotal
deltagare. Den första workshopen genomfördes 16 mars och då låg fokus på värdskap. Du
hittar framtida workshops på vår hemsida! www.visitsundsvall.se/rpv

Byggandet på Vindhem
Förstärkningen och nybyggnationen av bryggan på Vindhem löper enlig planering. Så snart
som vi får godkänt av Länsstyrelsen för vattenverksamhet påbörjas byggandet. Den planerade
byggtiden efter godkännandet är cirka två månader.

Byggandet på Lörudden
När det gäller hamnanläggningen på Lörudden så pågår ett omfattande arbete med att ta fram
ett tekniskt underlag för anläggning av den nya piren. Vi har tidigare genomfört lodning av
området och provtryckning av havsbotten för att utreda huruvida den klarar belastningen av
en stenpir. Under kommande veckor kommer vi att även genomföra en provborrning för att
utreda hur djupt det är till berghällan.
Arbetet fortskrider också med miljöutredningen inför ansökan till länsstyrelsen.
Utöver byggandet kommer vi att installera en interaktiv utställning på fiskarmuseet på
Lörudden i sommar. Där kan besökarna lära sig mer Lörudden och Brämöns spännande
historia!

Utvecklingen i Timrå
I Timrå så pågår byggandet i stadig takt. Ritningarna håller på att färdigställas för att lämna in
ansökan om bygglov i Färja. Det kommer att grävas för avlopp i Åkeröviken från
Skeppshamn, den delen ska vara klar till sommaren.
I Wifstavarv så påbörjas röjning av området i sommar för att kunna påbörja byggandet i
oktober. Anledningen till att byggandet påbörjas i oktober beror på tillstånd när vi kan göra
ingrepp i vattnet.

