Tips från seminarium ”Vägen till en hållbar destination”
Göteborgs universitet
• Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring - Regeringen.se
• Legacy av idrottsevenemang:
legacy-av-evenemang.pdf (rf.se)
• Att arbeta för hållbar turism, rapport från Tillväxtverket:
Att arbeta för hållbar turism (publector.org)
• Globala målen – För hållbar utveckling (globalamalen.se)
Kontakt: Kristina Nilsson Lindström kristina.lindstrom@handels.gu.se
Turistrådet Västsverige
• Hållbarhetsklivet
https://hallbarhetsklivet.se/
• För att ladda upp annonser till vastsverige.com/jobb,
https://www.vastsverige.com/jobb/skicka-in-jobbannons/?vgrform=1
• För att anmäla deltagande i rekryteringsmässan i Uddevalla den 29 mars,
https://app.bwz.se/vastsverige/b/v?event=61&ucrc=54AFAA6885
• Samlad info om kompetensförsörjning på www.turistradet.com/kompetensforsorjning
• Inbjudan: Turistrådet Online 23 mars, ” Personalbrist - så gör olika företag för att hitta
lösningar”, https://app.bwz.se/vastsverige/b/v?event=66&ucrc=9A68F533C5
Kontakt: Linda Sturk linda.sturk@vastsverige.com
Energi- och klimatrådgivarna
Stöd för olika målgrupper:
• Grön teknik – för privatpersoner och fungerar som ROT fast gäller för solceller, batterier och
laddning av elbil i hemmet. Grön teknik - Privat | Skatteverket
• Ladda bilen – för företag, föreningar, bostadsrättsföreningar, laddning av elbil för boende
och anställda Ladda bilen (naturvardsverket.se)
• Klimatklivet – för företag, föreningar gällande energieffektivisering och publik laddning
• Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar (naturvardsverket.se)
• Klimatpremie för arbetsmaskiner och lastbilar: Klimatpremie (energimyndigheten.se)
Bra länkar om elbilsladdning
• Checklista för företag att installera laddplats
• Laddinfrastruktur - Elbilslandet Syd för företag
• Ladda din elbil hemma | Energirådgivningen (energiradgivningen.se)
• Fixa laddplats | Energirådgivningen (energiradgivningen.se) bra info för
bostadsrättföreningar
Energismart hotell:
Energimyndigheten har tagit fram en rad utbildningar för olika branscher, det finns för både hotell
och restaurang.
Utbildningar i energi (energimyndigheten.se)
Läs mer på länk ovan, Man måste dock registrera sig, det kostar inget , för att komma vidare till själva
kursen. Testa – de är bra!
Kursen vänder sig i första hand till medarbetare och chefer på små och medelstora hotell. Den passar
också bra som en del av introduktionen för nya medarbetare. Sammanlagt brukar kursen ta ungefär
30 minuter att gå igenom.

Kontaktuppgifter till våra energi- och klimatrådgivare:
Energirådgivning - Tanums kommun
Hållbar Skärgård
•

Välkommen till en hållbar och minnesrik upplevelse i Paddlarnas Paradis Bohuslän - Hållbar
skärgård (hallbarskargard.se)

Kontakt: Ingela Holgersson ingela.holgersson@skargardsidyllen.se
Kosterhavets Nationalpark
Kosterhavets nationalpark (vastsverige.com)
Startsida - Kosterhavets nationalpark
Kontakt: Anders Tysklind Anders.Tysklind@lansstyrelsen.se
Almi
Vill du rusta ditt företag inför framtiden: Få in hållbarhet i din affärsverksamhet | Almi - almi
Kontakt: Jennie Bergius Eriksson jennie.bergius.eriksson@almi.se
Fenixz & Hållbar Besöksnäring i Väst – Fyrbodals kommunalförbund
Kostnadsfria utbildningar - till dig själv och din personal!
Fenixz hemsida: https://www.fyrbodal.se/projekt/fenixz/
Här hittar du de kurser som aktuella just nu: Utbildningskatalog Fenixz
Har du andra ämnen för utbildningar som du ser ett behov av, tips gärna Kajsa!
Fenixz satsar på besöksnäringen: Ny säsong, ny kunskap och nya möjligheter
HBV: Hållbar besöksnäring i Väst - Fyrbodals kommunalförbund
Coachning för företag inom besöksnäringen: Gruppcoachning mars och april (adobe.com)
Projektpresentation: Hållbar Besöksnäring i Väst - Tillsammans för ställen och stunder
Vill du få projektets nyhetsbrev, klicka här
Kontakt: Kajsa Örtengren kajsa.ortengren@fyrbodal.se

Sist men inte minst:
Mötet spelades in, om ni vill kika på det igen så hittar ni sändningen här:
Vägen till hållbar destination 14 Mars 2022 - YouTube
Och självklart så får ni gärna skicka den här informationen och länken vidare till fler som ni tror kan
vara intresserade.
Tusen tack för att ni deltog!
Med varma hälsningar
Elenor & Elisabeth
Näringslivsutvecklarna Tanums kommun
naringsliv@tanum.se
elenor.olofsson@tanum.se
elisabeth.jonsson@tanum.se

