Nyhedsbrev Rekreative Ruter september 2012
Dette er det sjette nyhedsbrev for projekt Rekreative Ruter. I dette nyhedsbrev kan du læse om:
Gateways
Virksomhedskonference
Rekreative Ruters App: Scandinavian Trails
Slutkonferencen
Best Practise kompendium
Budgetjustering

Gateways
Der etableres gateways overalt i projektområdet i øjeblikket, og der har været en strøm af
invitationer til indvielser af gateways i løbet af foråret og sommeren. Følg med på hjemmesiden
under ”Sidste Nyt” http://www.rekreativeruter.eu/dk/sidste_nyt/ og send gerne invitationer og
artikler om jeres gateways til mig, så kommer de på hjemmesiden og rundsendes til alle partnere.
De etablerede gateways er ganske forskellige hvad angår fysiske rammer, organisering, drift mm.
For at få overblik over dette, og lære af hinandens erfaringer, foretages der i løbet af efteråret en
dokumentation og evaluering af de gateways som er etableret, eller som står lige for at blive
etableret. For de fleste gateways er det nok for tidligt at vurdere og der kommer en positiv
økonomisk effekt ud af arbejdet. Men vi vil alligevel sørge for at evaluere arbejdet og de hidtidige
erfaringer med etablering af gateways.

Virksomhedskonference
Der har i 2011 og 2012 været afholdt to virksomhedstræf for virksomheder og aktører der indgår i
gateways. Der har fra virksomhedernes side været stor glæde over disse træf, og der arbejdes
derfor på at nå at afholde endnu en konference for gateway-virksomheder inden projektperioden
udløber. Der planlægges derfor en konference i begyndelsen af november. Følg med
informationen på hjemmesiden, og husk at opfordre jeres lokale gateway-virksomheder til at
deltage.

Scandinavian trails – Rekreative Ruters app
Der var vel ingen som havde forestillet sig, at det ville tage så lang tid, og byde på så mange
udfordringer… Udviklingen af projektets app har været en lang proces, og vi er endnu ikke helt i
mål. Men det er tæt på. Med henblik på en brugergruppe som også gerne skulle rumme turister fra
eks. Tyskland, Holland og England, har vi valgt navnet Scandinavian Trails til app’en. I løbet af
sommeren er der foretaget intern test af app’en og der arbejdes fortsat på at få data ind for alle
områder i projektet. Da app’en nu primært kommer til at skulle leve efter projektperiodens udløb,

har vi valgt at sætte en del midler af til markedsføring af den. Dette vil der blive fortalt mere om på
slutkonferencen.

Slutkonference 24.-25. sept i Smögen
I burde alle have modtaget invitation og information om tilmelding til Slutkonferencen i Smögen.
Information findes desuden på hjemmesiden. Slutkonferencen vil opsummere hvad vi har opnået i
projektet, og sætte fokus på hvordan vi kan arbejde videre fremover. Konferencen afholdes i
samarbejde med projektet Tilgängligt Friluftsliv, som både geografisk og indholdsmæssigt har stort
overlap med Rekreative Ruter. Selve konferencen er gratis at deltage i, men I skal som altid selv
betale for hotel (denne omkostning er naturligvis støtteberettiget). Pris pr nat i enkeltværelse er
1000 SEK og pr person i dobbeltværelse 800 SEK.
Udover den officielle afrapportering, vil der være mulighed for at fremvise lokale eller regionale
projektresultater, da vi arrangerer en udstilling i forbindelse med konferencen. Udstillingen har til
formål at I som projektpartnere kan fremvise jeres resultater, og derved skabe dialog og
erfaringsudveksling på et helt konkret niveau. På udstillingen kan I fremvise planche, plakat, AVpræsentation, billeder, fotos, brochurer mmm. I må selv medbringe nødvendigt udstyr (pc mm).
Hvis i ønsker at fremvise noget på udstillingen, meld da dette til Ingrid Karlsson på
ingrid.karlsson@uddevalla.se senest 21. september (angiv utställningsutrymme i emnefeltet). Først
til mølle reglen gælder for tildeling af udstillingsplads.
Det bliver en spændende og indholdsrig slutkonference, hvor vi håber at se rigtig mange af jer!

Best Practise kompendium
En af de store kvaliteter ved et samarbejdsprojekt som Rekreative Ruter er de gode muligheder for
at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Denne læring vil næsten altid være bundet til de
personer som har indgået i samarbejdet. I Rekreative Ruter har vi et ønske om at kunne fastholde
og dele erfaringer og viden mere systematisk, og det er derfor en af projektets aktiviteter under
arbejdspakke 3 at udarbejde et Best practise kompendium om udvikling, vedligehold og drift af
stier og ruter. Organiseringen af arbejdet med stierne gribes ganske forskelligt an i projektområdet,
men der er gode ideer og nyttig viden som alle kan benytte og lade sig inspirere af.

Budgetjustering
På baggrund af ønske fra KASK-sekretariatet har vi foretaget en reduktion af projektets budget. De
nye budgetter er fremkommet efter drøftelse med partnerne, og reduktionen er sket på frivillig
basis. Der har været partnere som har haft et for stort budget og frivilligt afgivet noget af dette. Der
er også partnere, som ikke har ønsket reduktioner, og dette er også blevet tilgodeset. Endelig er
der et antal partnere som til og med periode 4 ikke har afrapporteret aktiviteter og indsendt
rekvisition. Disse partneres uforbrugte midler fra 2010 og 2011 er også bortfaldet fra budgettet, da
vi ikke kunne godtgøre overfor KASK at de ville blive forbrugt.

Budgetjusteringen er ganske udramatisk, og medfører ikke behov for nye medfinansieringserklæringer eller andet. I projektledelsen er vi ganske tilfredse med den gennemførte justering.
KASK-sekretariatet har længe ønsket at vi beskar budgettet med alle uforbrugte midler fra 2010 og
2011. Vi har fastholdt, at de fleste af disse midler ville blive brugt, at aktiviteterne blot havde været
længere tid om at komme i gang end oprindelig forventet, og at en stor beskæring ville medføre
meget reducerede resultater. Og det er lykkedes at holde denne argumentation, så vi nu alene
justerer budgettet med midler vi ikke selv tror, vil blive forbrugt.
Det har været dejligt at se et stærkt øget aktivitetsniveau gennem 2011 og 2012, og jeg er lykkelig
for at vi ikke måtte bremse den gode udvikling op med en budgetbeskæring. Det er nu op til alle
partnere i projektet at holde skruen i vandet og føre aktiviteterne helt igennem.
Vi ses i Smögen, 24.-25. oktober ☺
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