
 

 

   
Så kan du bidra till en hållbar 
turismutveckling 
 
Välkommen till en kreativ workshop med Linda Staaf och 
Marcus Eldh. Workshopen riktar sig till turismföretagare, 
destinationsföreträdare, utbildare inom besöksnäringen. 

Jobbar du med hållbarhet men är trött på alla floskler och tomma ord? 
Drömmer du om att få göra skillnad på riktigt och bidra till att 
besöksnäringen tar sitt fulla ansvar? Under den här dagen ska vi komma 
fram till vad du kan göra som gör verklig skillnad på riktigt, hur du kan bli 
en förebild för andra och leda utvecklingen åt rätt håll. 

Det här är en workshop som handlar om besöksnäringens framtid och 
hur vi som arbetar inom den kan bidra till en långsiktig och livgivande 
utveckling. 

Linda Staaf driver företaget Woods & Water med bas på Omberg där 
hon guidar till fots och kajak. Hon beskriver sig själv som en 
”turismfilosof” och föreläser över hela landet om besöksnäringens framtid, 
påverkan och potential. 

Marcus Eldh driver turismföretaget Wild Sweden som fokuserar på 
upplevelser med vilda djur som älgar, björnar och vargar. Han har 20 års 
erfarenhet av att skapa och sälja naturupplevelser till svenska och 
utländska gäster. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
Datum: 

 
20 april kl 9.30 – 15.30 

Var:    
      

Gysinge bruk 
Anmälan: 
 

Senast 11 april till sara.danvind@lansstyrelsen.se 
 

 
 
Vid anmälan anger du namn, e-post, mobilnummer, företag. 

 

Din inställning och workshopens mål 

Det här vill vi att du kommer med: 

• Ett öppet sinne 
• En förmåga att ifrågasätta och bli ifrågasatt 
• En vilja att dela med dig av dina egna erfarenheter 

Det här vill vi att du lämnar workshopen med: 

• Nya idèer som gynnar ditt eget hållbarhetsarbete 
• Nya metoder för att granska och genomföra förändringar i din 

egen verksamhet 
• Ökad drivkraft, mod och inspiration att förändra det du kan 

förändra 
• Ett nytt sätt att kommunicera och samarbeta med andra 

 

Program 

09:30 Välkomstfika och introduktion 

10.00 Workshop med Marcus och Linda 

12:00 Lunch 

13:00 Fortsättning workshop med Marcus och Linda 

15:00 Eftermiddagsfika 

15:30 Avslut 

 
Välkomna! 
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