
Turismåret 2020 – Vad händer 2021?



Turistinformationen Mellerud
Medborgarkontoret

Öppet vecka 26-32
vardagar 8-18, lördagar 10-14

Bemannades av ordinarie personal samt 2 turistvärdar



Turistinformationen Sunnanå hamn

Öppet 18 juni – 31 augusti
18 juni – 9 augusti dagligen, 10-19
Därefter augusti ut, helgöppet 10-17

Bemannades av 3 sommarpersonal

Antal besökare: 3800* (3600)
* ej betalning inomhus, lägre besöksantal på de flesta turistinformationer



Turistinformationen Dalsland Center

Öppet 1 maj – 30 september
1 maj – 14 juni 10-16
15 juni – 31 augusti 10-19
September - lör- och söndagar 10-16

Bemannades av ordinarie personal, 3 sommarpersonal samt 5 
feriepraktikanter (åk 9)

101.500 besökare (153.000)



Anpassning covid-19

• Möta besökarna utomhus – desinficera - räkna besökare 
inomhus

• Plexiskivor och handsprit vid besöksdiskarna

Mellerud
- Turistinformationen -> lotterikiosken på torget

Sunnanå
- kontroll av ställplats-/gästhamnsavgifter
- bord med broschyrer, parasoll "Fråga mig" vid entrén

Dalsland Center
- gula västar - inomhus vid skyfall, vid slussområdet/akvedukten
- besöksräknare från juli



Mest efterfrågat

• Vandring och friluftsområden – längre och kortare leder, kartmaterial
• Utflyktsmål (utomhus), picknickställen, grillplatser
• Kanalbåtar
• Kanoter/kajaker, motorbåtar - uthyrning
• Cykel – uthyrning, cykelvägar, kartmaterial
• Bra fiskevatten
• Wifi, toaletter

Främst inhemska besökare som kommer från nya delar av landet; Stockholm 
och östkusten, Norrland, Skåne. Utrikes - liten mängd NO, DE



Dalsland Center - aktiviteter

• Turistinformation
• Barnaktiviteter – liten skala, coronasäkrat
• Utställningar (öppnade upp vid midsommar)

- Minivariant av Dalsland, naturligtvis! - fokus på Allemansrätten
- Konstgrafiska Verkstaden
- Öppen Salong

• Tipspromenad - tema Allemansrätten



Dalsland Center - inställda evenemang

• Valborgsmässofirande/Säsongsöppning
• Nationaldagsfirande
• Sommarmusik i Dalsland Center
• Kanalyresöndagen
• Helyllehäng i Håverud
• Dalslands Spelmansstämma (+ danskväll)
• Eld- och Ljuskväll

Julmarknad

• Planerade bröllopskalas, auktioner, möten och konferenser avbokades



Håverudsområdet

• Turistinformation, Akveduktshop och Café anpassade sina verksamheter:
En dörr in, Caféet flyttade till framsidan, senarelagda utställningar

• Mycket lågt besöksantal fram till första veckan i juli. Därefter högt tryck i ca 3-
4 veckor. Snabbt och märkbart avstannad besöksström från augusti och framåt

• Verksamheterna startade upp i liten skala, öppnade upp allt eftersom 
sommaren gick och smittspridning minskade

• Några butiker valde att hålla stängt (personal i riskgrupp)
• Stundtals högt tryck längs slussområdet - skyltning och feriepraktikanter 

påminde om att hålla avstånd



Några kommentarer - besöksnäringsföretagen

• Vita Sandars Camping - nedgång med anledning av att utländska 
gäster uteblivit + väder

• DVVJ - Rälsbussarna: Senarelagd start, begränsningar i trafiken = kort 
säsong. Dressinerna = all time high!

• Kerstins Ateljé - mycket besökare, även i hembygsmuséets café
• Kroppefjälls B&B – har fått kämpa för att hålla igång verksamheten, 

som bygger på att friluftsområdena och leder är funktionella. 
Foodtruck Dalsland gott tillskott.



Några kommentarer - besöksnäringsföretagen

• Håfveruds Brasseri/Glasseri/Rökeri - bra säsong i restaurang och café. 
Tapp i rökeriet.

• Kanalmuséet - stängt hela maj. Juni mycket få besökare. Från 15 juli -
första veckan augusti = mycket bra!

• Dalslands konstmuseum - Mycket bra säsong. Fler besökare i museet, 
även cafeet hade en stor ökning. Helene Billgren = magnet!



På gång 2021 - Dalsland Center

• Turistinformation
• Barnaktiviteter
• Sommarkonserter, i samarbete med Kulturbruket på Dal (digitalt?)
• Utställningar

- "Dalsländska Ögonblick, del 3" - Fotoutställning (digitalt?)
- Konstutställning, Christina Skoogh
- 100 år av allmän och lika rösträtt, i samarbete med Dalslands 
Hembygds- och Fornminnesförbund
- Håfreströms IF 100 år - fotoutställning höst
- Öppen Salong, höst



På gång 2021 - Runt Upperudshöljen

• Återkommande evenemang och aktiviteter
• Konstmusikfestival, tre dagar med avslutning i Dalsland Center
• Brudfjällsracet
• SWECUP – cykel
Allt beror på hur corona-situationen ser ut!

• Utomhusscen - innergården DC
• Lokaluthyrning (f d Tomtemuseets lokaler)
• Lansering av karta - Skålleruds socken

(Projekt Maritim service och besöksnäring)
• Bastuflotte med scen – Kulturrepubliken Dalsland



På gång 2021- Övrigt, Turism

• Rekrytering sommarpersonal
• Sunnanå hamn – infopoint
• Hållbarhetsklivet - turförslag
• Vänerleden - avtal och skyltning
• DTAB/DKAB - förstudie ngt försenad
• Fortsatt internt arbete i Friluftsgruppen för möjligheter till fortsatt 

ökande besöksantal i vårt område. Förlänga över höst-, vinter-
och vårsäsongerna. Extra viktigt att hålla våra friluftsområden funktionella och 
väl marknadsförda via skyltning och digitala media (bra bildmaterial, bra, 
beskrivande texter)


