
Kulturarv 
som stimulans för regional utveckling -

företagande och besöksnäring i fokus!

Inbjudan till konferens: 
Kulturarv som stimulans 
för regional utveckling, 
företagande och besöks-
näring i fokus! 
 
Kulturarv och kulturmiljöer är viktiga resurser 
för att skapa attraktiva miljöer, besöksmål, pro-
dukter och tjänster.

EU:s programperiod 2014-2020 är igång 
och vi vill träffa dig i Sundsvall för att trend-
spana, inspirera och föra samtal om hur vi 

ytterligare kan stimulera tillväxt med ökad 
användning av kulturarv och kulturmiljö i EU-
finansierade projekt. 

Dagen bjuder på inspiration i form av fö-
reläsningar och parallella seminarier som för-
djupar sig i organisationsformer för utveckling 
av produkter och tjänster inom kulturella och 
kreativa näringar samt hur platsen och dess 
historia kan bidra till utveckling. 

Konferensen genomförs i samverkan mel-
lan Riksantikvarieämbetet, Landstinget Väster-
norrland, Murberget Länsmuseet Västernorr-
land och Länsstyrelsen Västernorrland. 

Anmäl dig senast den 14 januari 2015 via 
kalendern på länsstyrelsens webbsida:

www.lansstyrelsen.se/vasternorrland  

Avgiften är 650 SEK exkl. moms. Anmälan 
är bindande, men kan överlåtas till en annan 
person.   

Kontakt 

katja.ostman@lansstyrelsen.se 

anna.molin@lansstyrelsen.se 

alexander.gill@raa.se 

Välkommen! 
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MER INFORMATION
om att bo, äta och göra
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Moderator: Märta Molin, kulturchef, Landstinget Västernorrland

9:30  Registrering och fika 

10:00  Välkomna!
  Anna-Karin Sjölund, ordförande i Regionala utvecklingsutskottet, Landstinget Västernorrland
  Sten-Olov Altin, Vikarierande landshövding, Länsstyrelsen Västernorrland

10:10  Trendspaning nationella och regionala perspektiv
  Lotta Thiringer, regional Director,Visit Sweden
  Hans Wiklund, utvecklingsdirektör, Landstinget Västernorrland
  Eva Carron, verksamhetschef, Länsstyrelsen Västernorrland

10:50  Bensträckare
 
10:55  Kulturmiljöarbete som resurs för regional tillväxt och attraktionskraft
  Qaisar Mahmood, avdelningschef Riksantikvarieämbetet

11:15  Att söka stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Per Johansson, kontorschef, Tillväxtverkets regionala kontor för strukturfondsprogrammet 
  Mellersta Norrland

11:40  Det här är Kreativa Europa Kultur
  Elin Rosenström, handläggare Kulturrådet

12:00  Lunch 

13:00  Två parallella seminarier där vi inspireras av och diskuterar kring pågående arbete inom:
  A) Organisationsformer för att utveckla produkter och tjänster inom kulturella och kreativa   
  näringar 
  B) Stimulera utveckling med hjälp av platsen och vad den har att berätta 
  
  För mer information om de parallella seminarierna se nästa sida.
  
14:30  Kaffepaus
  
15:00  Arrangörerna summerar dagen - ideér för framtiden   

16:00  Mingelmiddag

  Under dagen finns det möjlighet att ta del av verksamheten vid Stenstan Visitor Center.
  
  
  Med reservation för eventuella förändringar.
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Parallella seminarier kl. 13:00-14:30

13:00 A. Organisationsformer för att utveckla pro-
dukter och tjänster inom kulturella och kreativa nä-
ringar 
Économusée Society - en väg till bättre bärkraft
Économusée Society är ett affärsdrivande nätverk i Quebec, 
Kanada som bygger på ett koncept för att stödja företag inom 
hantverk och småskalig matproduktion. Konceptet bygger på att 
skapa varaktiga arbetstillfällen och bevara hantverksteknikerna i 
bärkraftiga företag som också gagnar attraktiviteten i regionen. 
Inom Norra Periferiprojektet Craft International har Region-
förbundet Jämtlands län och länskulturen arbetat med att hjälpa 
företag inom mathantverk och konst till större marknad och 
ökad försäljning. Företagen har fått hjälp med sin affärsutveck-
ling och att utvecklas som besöksmål. Berättar gör Dag Hart-
man, Regionförbundet Jämtlands län. 

Kulturarv som inspiration i produktdesign
Under många år har konsthantverkaren och produktutveck-
laren Vicci Andersson-Sjöbom inspirerats av Västernorrlands 
kulturarv, allt från Textilarkivets samlingar till hus och detaljer i 
Sundsvalls Stenstad. I dag driver hon tillsammans med kolleger 
affärsplattformen ArtLocal, och de äger också tillsammans va-
rumärket Design från Stenstan. Hon är också medlem i nätver-
ket som driver butiken Made in Medelpad i centrala Sundsvall. 
Berättar gör Vicci Andersson-Sjöbom, Kulturverksta’n Textil 
design.

Regional matkulturs 20-åriga resa
Regional matkultur/Culinary Heritage firar 20-årsjubileum 
nästa år. Initiativet kommer från Skåne och det är också däri-
från koordineringen sker. Varumärket och nätverket har genom 
åren drivit flera projekt med stöd av EU, både internationella 
samverkansprojekt och idag skriver man på ett projekt för ”His-
torical trails”. Berättar gör Niclas Fjellström, Regional Matkul-
tur Europa.

13:00 B. Stimulera utveckling med hjälp av platsen 
och vad den har att berätta 
Medeltidsveckans 30 åriga utveckling 
Björn Sundberg kommer att berätta om sin egna och Medel-
tidsveckans resa från början till dagens datum. Björn Sundberg 
har arbetat allt från att vara volontär till företagare till idag tf. 
verksamhetschef för Medeltidsveckan som utvecklats under de 
senaste 30 åren, med en startbudget om 30 000 kr till miljoner i 
omsättning.

Höga Kusten – en möjlig kulinarisk region
En pågående förstudie som har som mål att utvecklas till ett 
större, regionalt projekt.  Hushållningssällskapet i Väster-
norrland, som äger projektet,  inventerar mattraditionerna i 
Västernorrland i förstudien och driver en pilot i Höga Kusten 
där Södertörns Högskola deltar med expertisen att ta fram en 
smakkarta för våra regionala specialiteter. Berättar gör Kerstin 
Kårén, projektledare Hushållningssällskapet och Paulina Rytkö-
nen, lektor/docent, Södertörns högskola.

High Coast Art Valley – En konstdal som tillväxtfaktor?
High Coast Art Valley är ett projekt som syftar till att skapa nya 
arbetstillfällen, generera ökad omsättning för näringen och bli 
en ny rese- anledning till Örnsköldsviks kommun. High Coast 
Art Valley har sin utgångspunkt i den konst, som genom Nät-
terlunds stiftelse, utsmyckar Örnsköldsviks södra kommundelar 
och den bruksmiljö som finns i Köpmanholmen. Berättar gör 
Siv Sandberg, turistchef Örnsköldsviks Kommun.

Värden i och tankar om riksintresseområden 
I samarbete med boende och verksamma inom ett antal riks-
intresseområden för kulturmiljö i Västernorrlands län har 
Murberget Länsmuseet Västernorrland arbetat med att ta fram 
ett antal småskrifter för att väcka tankar och inspirera till enga-
gemang i områdena. Berättar gör Lars-Göran Spång, arkeolog 
och Björn Grankvist, fotograf, Murberget Länsmuseet Väster-
norrland.
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