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Om Stockholm Archipelago

• Första 3 års perioden avslutad december 2017.

• 12 aktörer som samverkar för en stärkt besöksnäring. Nynäshamn, 

Haninge, Nacka, Värmdö, Vaxholm, Österåker, Norrtälje, Östhammar, 

Stockholm stad, Landstinget, Länsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen

• Nära samverkan med näringen. 

• Arbeta mot den internationella målgruppen.



Resultat internationella 

besöksnäringen 2016/2017



Exempel på pressresultat

The Telegraph 900 000 läsare varje 

dag. 



Antalet gästnätter i Haninge ökade under 

2017. 

Tusental

Källa: SCB



17% ökning av gästnätter i Haninge, 

motsvarar 19 001 gästnätter under 2017. 

Källa: SCB



Ökning av både svenska & utländska 

gästnätter i Haninge
Tusental

2017

Totalt 

antal 

gäst-

nätter 

2017 

Diff vs. 

2016

Förändring 

antal 

svenska 

gästnätter 

vs. 2016

Förändring 

antal 

utländska 

gästnätter vs. 

2016

Haninge 133 670 +19 001 +10% +96%

Värmdö 186 786 +12 498 +7% +8%

Nacka 300 004 - 27 281 -13% +6%

Norrtälje 295 370 - 700 -0,2% -0,9%

Nynäshamn 111 099 - 13 575 -8% -28%

Vaxholm-

Österåker
152 851 +2 332 +6% -25%

Totalt 1 179 780 - 7 725 -1% +2%

Totalt 114 669

Totalt 133 670

Källa: SCB



Hotell populäraste typen av logi i Haninge, 

ökning med 43% från 2016

Förändring 

2017 vs. 2016
Svenska 

gästnätter

Utländska 

gästnätter

Totalt antal 

gästnätter

Hotell +15 863 + 7 525 +23 388

Vandrarhem     +1 309 +3 106 +4 415

Camping+Stugby - 7 125 - 1 677 - 8 802

Totalt +10 047 +8 954 +19 001

Källa: SCB



Prioriterad bearbetad marknad –

Tyska marknaden 



Antalet tyska gästnätter i Haninge mer än 

tolvdubblades under 2017

Källa: SCB



Antalet tyska gästnätter för kommunerna 

inom SA ökade med 70% varav Haninge stod 

för 36% av ökningen

Totalt antal tyska gästnätter Jan-Aug 2017: 3 219 st.   

Totalt antal tyska gästnätter Jan-Aug 2016: 1 895 st.   



Turistomsättning – satsning Tyska 

marknaden 

1166 tyska gästnätter under 2017

motsvarar 2 681 800 kr i turistomsättning. 

Visit Sweden beräknar 2 300 kr i schablonmässig spend/dag 

för den tyska hotellgästen. 



Mycket stark tillväxt för Haninges 

besöksnäring under 2017

Ökning med 19 000 gästnätter (17%), vilket är det 

bästa resultatet jämfört med övriga kommuner både i 

totalt antal och procentuell ökning.

Ökning av både svenska och utländska gästnätter: 

+96% av utländska gästnätter. 

Antalet tyska gästnätter tolvdubblades under 2017!

Jämfört med övriga kommuner inom SA ligger nu 

Haninge på högst antal tyska gästnätter.
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INBJUDAN OCH HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 
Tid: 27/3 2018 kl. 18 
Plats: Vegabaren/Vega stadshotell, Haninge/Vega 
 
Föreningen bjuder på något att äta och dricka. Årsmötesförhandlingarna inleds 18:30 
 

Förslag till dagordning  
1. Årsmötets öppnande  

2. Fastställande av röstlängd  

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

4. Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet  

5. Fastställande att årsmötet har blivit utlyst enl. stadgarna  

6. Fastställande av dagordning för mötet  

7. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2018 – se nedan 

8. Styrelsens årsbokslut för 2018 – se nedan 

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2018  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser  

11. Behandling av verksamhetsplan och budget för 2019 

12. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen  

13. Fastställande av medlemsavgift. Nuvarande årsavgift är 50 kr + serviceavgift 400 kr 

14. Val 

 
a) Fastställande av styrelsens storlek. 

b) Val av ordförande för 2018: Nuvarande ordförande Bo Tyrefors, Gålö 

c) Styrelseledamöter redan valda till 2020 är Sofie Seitamos Mijac, Häringe Slott,  Leyla Björk, 
Nåttarö och Lena Nielsen. Caféet Tyresta By 

d) Övriga styrelseledamöter är f.n, Thomas Hjelm, Utö, Lars-Olof (LO) Landin, Dalarö och 

Margaretha Picano, Haninge  

e) Val av revisor och revisorssuppleant: nuvarande revisor är Bengt Carlsson, Gårdsmejeriet 

Sanda och nuvarande revisorssuppleant är Lars-Arne Eriksson, Haninge SOK   

f) Val av valberedning – utses av årsmötet 

15. Övriga frågor  

16. Årsmötets avslutning  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2018 

Ideell förening om org.nr. 802475-5640 

Om föreningen 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 tredje ordinarie årsmöte i mars 2018 beslutades att styrelsen skall bestå av sju ledamöter. 

Bo Tyrefors valdes till ordförande på 1 år. Till styrelseledamöter för perioden till och med 2019 har 

tidigare valts Thomas Hjelm, Lars-Olof Landin och Margaretha Picano. Styrelseledamöter valda till år 

2020 är Sofie Seitamo Mijac, Leyla Björk och Lena Nielsen. 

Revisor är Bengt Carlsson med suppleant Lars-Arne Eriksson och till valberedning valdes Carlo Tacola, 

Qina Hermansson och Alexandra Anstrell. 

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 2018 
 

Styrelsen har varit mycket aktiv och genomfört sex protokollförda möten. 

Styrelsen har arbetat efter beslutad verksamhetsplan enligt nedan: 

 Pågående Klart 

• Att återupprätta samarbetet med Haninge kommun. 
Föreningen har nu ett gällande samarbetsavtal med Haninge 
kommun. 

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

 ✓  
 

✓  

• Ta fram underlag för utbildningsprojekt (kompetenshöjande 
åtgärder för affärs- och produktutveckling inom 
besöksnäringen i Haninge) samt söka EU-finansiering 

✓   

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

✓   

• Producera ny hemsida och ny facebook för föreningen.  ✓  

• Genomföra utbildning för medlemmar kring gemensam  ✓  
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 Pågående Klart 
marknadsföring via sociala medier. Mediakonsulterna från 
Linköping medverkade samt Lovisa Lindmark, 
marknadsföringsstrategi Haninge kommun. 

• Ta fram logotyp för föreningen 

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

 ✓  

• Producera nyhetsbrev löpande till medlemmar ✓   

• Samarbeta med turistorganisationer bl a Stockholm 
Archipelago 

• Delta som utställare på Näringslivets dag, arrangerat av 
kommunen 

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

✓             
✓  

✓  

 

Under året har styrelsen dessutom arrangerat tre större aktiviteter. 

Besöksmålsresa den 24 maj 2018 

På uppdrag av Haninge kommun arrangerade vi en bussresa för företag och organisationer. 33 

personer deltog i denna intensiva resa där vi besökte Häringe, Dalarö, Gålö och Tyresta nationalpark. 

Vid varje stopp och under resans gång fick ett antal företag presentera sig och sina produkter. 

Företagsfrukost 

Visit Haninge fick möjlighet att den 7 september arrangera en företagsfrukost på Häringe. Ca 120 

personer kom och fick lyssna på ett inspirerande och underhållande föredrag av Ulf Börjesson som 

bland annat spelat med Robert Broberg under 25 år och visat hur orters kapacitet kan samlas till 

större evenemang och attraktioner. 

Höstmöte 

Den 15 oktober arrangerade styrelsen ett höstmöte med tre presentationer:  

* Marknadsföring via Internet på den kinesiska marknaden, information om projektet med  

* Skärgårdshallen i Stockholm och 

* Carmen Hamdy, turoperatör, som berättade om sina cykelutflykter bl.a. i Haninge.  

15 medlemmar deltog. Föreningen bjöd på kaffe och smörgås. 

 

 

 

 

 

 

Verksamheten i siffror 
 

Föreningens intäkter hänför sig endast till medlemsavgifter på 23.350 kr (fg år 26.650 kr).  

Årets kostnader är 39.824 kr (fg år 39.648 kr). 

Styrelsen föreslår att det egna kapitalet 4.478 kr överförs i ny räkning (fg år 13.952 kr),  

vari ingår årets underskott  9.474 kr. Se Resultat- och Balansräkningar nedan. 
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RESULTATRÄKNING 2015 2016 2017 2018 

Intäkter     

Medlemsavgifter 12200 10200 26650 23350 

Kommunbidrag    7000 

Summa intäkter 12200 10200 26650 30350 

     

Kostnader     

Bank 600 600 900 903 

Bokföring   3432 4380 

Möteskostnader   1209 13190 

Hemsida   7619 7768 

Foto   4000  
Logotype, tryckkostader   5000 3749 

Marknadsföring   17488 6250 

Övriga kostnader, besöksn.resa  586  3584 

Summa kostnader 600 1186 39648 39824 

     

Årets resultat 11600 9014 -12998 -9474 

     

BALANSRÅKNING     

Tillgångar     

Kassa, Bank 17936 26950 13952 4478 

Summa tillgångar 17936 26950 13952 4478 

     

Skulder & Eget kapital     

Balanserad vinst 6700 17936 26950 13952 

Årets resultat 11236 9014 -12998 -9474 

Summa skulder & eget kapital 17936 26950 13952 4478 
 

 

Haninge den 13 februari 2019 
 

Bo Tyrefors 
Ordförande 

Margaretha Picano 
Vice ordförande 

Thomas Hjelm 
Sekreterare 

 
 
 

  

Lars-Olof Landin 
Kassör 

Sofie Seitamo Mijac 
Ledamot 

 

   

Leyla Björk 
Ledamot 

Lena Nielsen 
Ledamot 

 

 

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits           /            2019 

 

 

Bengt Carlsson 



 
 

 

Förslag budget 2019 
• Budget – Medlemsintäkter 24.000 

• Minimikostnader för bank, bokföring, hemsida,  

möten och marknadsföring 20.000 

Överskott/reserv 4.000 

 

Egen budget (extern finansiering) 

Besöksnäringsmässa 

Kompetensutveckling   

 


