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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 femte ordinarie årsmöte i oktober 2020 som på grund av pandemin hölls per post/mail 

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 valda på två år t o m 2021. Styrelseledamöter som omvaldes till år 2022 Leyla Björk 

och Lena Nielsen. Magnus Björk nyvaldes som ledamot t o m 2022. 

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

består av Carlo Taccola, sammankallande, Alexandra Anstrell och Ali Polat. 

 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 2020 
Styrelsen har varit mycket aktivt och haft tre protokollförda möten under året. 

Pandemin har naturligtvis begränsat föreningens möjlighet att arbeta och träffa medlemmar och 

partner fysiskt. 

Styrelsen har genomför följande aktiviteter: 

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

• Två styrgruppsmöte 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. Arbetet har påbörjats under året. 

 
 

 
 



 
• Tagit fram underlag och förberett start för ovanstående utbildning. 

• Skapat en helt ny hemsida och varit aktiv i sociala medier 

• Löpande information till medlemmarna via nyhetsbrev 

• Publicerat ett stortantal evenemang åt medlemmarna på hemsida 
och kontinuerligt på Facebook 

• Arbetat fram ett nytt samarbetskoncept med Haninge kommun 
syftande till ett ”Besöksnäringens hus” samt till ett sk Idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) som garanterar en säker drift av 
verksamheten. Förhandlingar med kommunen runt detta förväntas 
starta under januari 2021. 

  

Verksamheten i siffror 
Årets underskott på 11.377 kr föreslås av styrelsen överföras i ny räkning (balanserad vinst 9 327 kr). 

Haninge den 17 februari 2021 

 

 

 

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

   

   

Thomas Hjelm, sekreterare Lena Nielsen, ledamot Magnus Björk, ledamot 

   
   
   
   
Leyla Björk, ledamot   

 


