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Om Visit Haninge 
Föreningen är en oberoende ideell näringspolitisk organisation med uppgift att utveckla och stärka 

turismen och besöksnäringen i Haninge. Föreningen är partipolitisk, etniskt, religiöst och kulturellt 

obunden. Visit Haninge bildades augusti 2013 och dess första årsmöte hölls i mars 2015. 

Vid fjärde ordinarie årsmöte i mars 2019 beslutades att styrelsen ska bestå av sju ledamöter plus 

ordförande.  (5 ledamöter, 1 suppleant, 1 ordförande) Bo Tyrefors valdes till ordförande på 1 år. 

Margaretha Picano, Thomas Hjelm och Lars-Olof Landin är omvalda på två år t o m 2021. 

Styrelseledamöter valda till år 2020 är Sofie Seitamo Mijac, Leyla Björk och Lena Nielsen. Magnus 

Björk valdes som suppleant t o m 2020. 

Revisor är Bengt Carlsson och revisorssuppleant Lars-Arne Eriksson, Haninge SOK. Valberedning 

består av Carlo Taccola, sammankallande, Alexandra Anstrell och Qina Hermansson. 

 Föreningens ändamål är att: 

• utgöra ett samarbets- och samverkansorgan/partner för kommun, närings- och föreningslivet 

i frågor som rör turism- och besöksnäringen. Ingå samarbetsavtal med Haninge kommun 

gällande utveckling av besöksnäringen. 

• initiera, driva och stödja olika projekt och aktiviteter som utvecklar företag och föreningar 

med intressen inom besöksnäringen. 

• i samarbete med kommun, föreningar och näringsidkare bidra till utvecklingen av befintliga 

och nya attraktiva besöksmål och ett lokalt utbud av produkter och tjänster 

• driva opinionsbildning för utveckling av turism och besöksnäringen. 

• bistå medlemmarna med information och viss rådgivning och service. 

• erbjuda ett informativt och tryggt Haninge där kommunen fortsätter att utvecklas till en bra 

livsmiljö för nuvarande och kommande generationer och att vi slår vakt om vår unika natur- 

och kulturmiljö. 

  

Väsentliga händelser under 2019 
Styrelsen har varit mycket aktivt och haft sex protokollförda möten under året. 

Styrelsearbetet har arbetat efter beslutad verksamhetsplan enligt nedan: 
 

  

• Samarbetet med Haninge kommun. Föreningen har nu ett gällande 
samarbetsavtal med Haninge kommun. 

• Två styrgruppsmöten har genomförts med kommunen (två 
representanter från Visit Haninge och tre från kommunen) 

  
 

• Sökt och erhållit EU-finansiering för utbildningsprojekt 
(kompetenshöjande åtgärder för affärs- och produktutveckling 
inom besöksnäringen i Haninge) i samarbete med Södertörns 
högskola och Haninge kommun. 

• Tagit fram underlag och förberett start för ovanstående utbildning. 

 
 

 
 

      
   



 
Styrelsearbetet har arbetat efter beslutad verksamhetsplan enligt nedan: 
 

  

• Genomfört utbildning för medlemmar kring gemensam 
marknadsföring via sociala medier 

• Deltagit i Haninge kommuns workshop för att ta fram 
sommarkampanj som resulterade i ”HANINGE A-Ö” 

• Deltagit på Skärgårdstinget i Nynäshamn arrangerat av Haninge och 
Nynäshamns kommuner 

• Arrangerat deltagande på Haningedagen/Gatufesten 2019 där 12  
av Visit Haninges medlemsföretag medverkade 

• Uppdaterat och tryckt upp nya vykort för marknadsföring 

• Deltagit på konferens med Stockholm Archipelago 

• Samarbetat med Haninge kommun kring breddat värdskap i 
Haninge 

• Uppdaterat hemsidan och varit aktiv i sociala medier 

• Löpande information till medlemmarna 
 
Tidigare genomförda aktiviteter 

• Producerat ny hemsida och ny facebook för föreningen 

• Tagit fram logotyp för föreningen 

• Tagit fram marknadsföringsmaterial för föreningen, två roll up och 
större vykort 

  

• Producerat nyhetsbrev löpande till medlemmar   

• Deltagit som utställare på Näringslivets dag, arrangerat av 
kommunen, april 2017 

• Genomfört bussresa i kommunen för turistoperatörer i länet samt 
för egna medlemmar, maj 2018 

• Varit värd för ett av kommunens frukostmöten på Häringe slott, 
september 2018 

• Höstmöte med tre presentationer: Marknadsföring via Internet på 
den kinesiska marknaden, information om projektet med 
Skärgårdshallen i Stockholm och turoperatör Carmen, okt 2018 

• Genomfört utbildning i sociala medier för medlemmar 

• Styrelsen har undersökt möjlighet till ”Projekt båtskatt” i Albyberg                           

• Identifiera potentiella turoperatörer som kan medverka med att 
samordna exportmogna produkter 
 

           

Verksamheten i siffror 
Årets överskott på 4 849 kr föreslås av styrelsen överföras i ny räkning (balanserad vinst 4 478 kr). 

Haninge den 17 februari 2020 

Bo Tyrefors, ordförande LO Landin, kassör  Margaretha Picano, v ordförande 

Thomas Hjelm, sekreterare Lena Nielsen, ledamot Sofie Seitamo Mijac, ledamot 

Leyla Björk, ledamot Magnus Björk, suppleant 


