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PROJEKT ÖPPNA PORTAR
Sammanfattning
PROJEKT ÖPPNA PORTAR
Sydöstra Sverige är ett av landets populäraste besöksområden och gästas varje år av miljontals
besökare. SFV förvaltar flera viktiga historiska besöksmål i regionen.
Sommaren 2011 initierade därför SFV ”Projekt Öppna portar”, ett omfattande utvecklingsprojekt för
fyra av regionens främsta historiska besökmål; Kalmar slott, Borgholms slott, Huseby bruk och
Eketorps fornborg (ägs av Riksantikvarieämbetet men överförs till SFV under projektperioden).
Tanken med projektet är att koncentrera resurserna till och maximera effekterna av de långsiktiga
utvecklingsplaner som finns för besöksmålen. Projektet kommer också att resultera i en mångfald
positiva effekter för regionen, destinationerna och många andra aktörer på lokal och regional nivå.
Projekt Öppna portar varar i tre år (2012-14) och omsätter totalt 51 665 400 kr.
SYFTEN
Projektet Öppna portar har fem syften:
A. Utveckla besöksmålens funktion som kraftkällor för den lokala och regionala besöksnäringen
B.

Skapa långsiktiga förutsättningar för konkurrenskraftig publik verksamhet i/kring besöksmålen

C.

Öka besöksmålens samarbete sinsemellan, med regionens besöksnäring & utländska besöksmål

D. Utveckla och synliggöra SFV:s position och funktion i svensk besöksnäring
E.

Samla erfarenhet som kan nyttjas i utvecklingen av SFV:s och regionens historiska besöksmål

HUVUDMÅL
Utöver besöksmålens egna mål har projekt Öppna portar ett flertal gemensamma mål:
•

Alla berörda turistaktörer inom två mil ska ha besökt respektive besöksmål

•

Minst 100 turistföretag ska medverka i projektets informations-/erfarenhetsträffar

•

Andelen ytor med publik verksamhet hos besöksmålen ska öka med i snitt 20 % före 2015

•

Minst 12 nya företag ska knytas till besöksmålen

•

Sex nya nätverk ska utvecklas

•

Information om SFV/SFV:s roll i besöksnäringen ska framgå i alla relevanta sammanhang

•

Erfarenhet och kunskap från projektet ska kunna appliceras på andra historiska besöksmål
•

UTVECKLINGSOMRÅDEN
Projektets insatser fokuserar på fyra utvecklingsområden:
•

Välkomnande entréområden

•

Serveringsverksamhet

•

Fler ytor med publik verksamhet

•

Samarbete
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GEMENSAMMA OCH RIKTADE INSATSER
Med utgångspunkt från besöksmålens utvecklingsplaner ska totalt nitton insatser genomföras;
SEX GEMENSAMMA INSATSER
Projektet inrymmer sex gemensamma insatser som alla besöksmålen kan dra likvärd nytta av:

1.

Kartlägga nya, tänkbara intäktsskapande ytor på varje besöksmål

2.

Vidareutveckla lokala och regionala nätverk för besöksmålen och SFV

3.

Utveckla erfarenhetsutbyte med framgångsrika historiska besöksmål i utlandet

4.

Förbereda för audioguidningssystem på alla besöksmålen

5.

Följeforskare som effektiviserar projektet och samlar in fakta och erfarenheter inför framtiden

6.

Projektledare som samordnar projektet, utvecklar samarbetet besöksmålen sinsemellan och med
omvärlden samt tillvaratar projektets synergieffekter

TRETTON RIKTADE INSATSER
Projektets tretton riktade insatser är fördelade mellan de fyra deltagande besöksmålen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Flytta serveringslokaler
Anpassa kulturhistoriskt värdefull miljö - kök
Anpassa kulturhistoriskt värdefull miljö - personal
Ytor för publik verksamhet - Stora borggården
Ytor för barnaktiviteter - Gamla borggården
Fast upplevelseutställning om slottets historia
Välkomnande entréområde
Flytta /förändra kaféverksamhet
Besökscentrum för året runt verksamhet
Entréport, torn och murtrappa
Medeltida ”restaurangmiljö”
Lokaler med tak för publik verksamhet i borgen
Flytta /utveckla kaféverksamhet

Kalmar slott
Kalmar slott
Kalmar slott
Borgholms slott
Borgholms slott
Borgholms slott
Huseby bruk
Huseby bruk
Huseby bruk
Eketorps fornborg
Eketorps fornborg
Eketorps fornborg
Eketorps fornborg

PROJEKTEKONOMI
Projektet omsätter 51 665 400 kr och finansieras av EU:s Regionala strukturfondsprogram Småland
och Öarna (20 665 000 kr) SFV (14 000 400 kr ), Destination Kalmar (7 500 000 kr), Borgholms
kommun (3 000 000 kr), Huseby Bruk AB (2 550 000 kr), Riksantikvarieämbetet (2 050 000 kr),
Kalmar läns museum (1 300 000 kr) samt Mörbylånga kommun (600 000 kr).
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