Destination Öckerö
Identifiera vilka förutsättningar det finns för att möta de förändringar de ser i
besöksnäringen i Göteborgs norra skärgård, och för att utveckla fritidsbåthamnarna i
Öckerö kommun på ett ekologiskt hållbart sätt. Det gäller både båtgäster, men också
landborna gäster som väljer att vistas i en attraktiv hamnmiljö.
Nulägesanalys. Vilka befintliga verksamheter finns det som skulle passa i projektets
koncept med en hållbar hamnutveckling som attraherar såväl inrikes som utrikes gäster,
och med verksamheter under årets alla månader? Växer eller krymper dom? Vilka
stödåtgärder krävs i form av ekonomiska bidrag, kompetensutveckling, nätverk? Vilka
kvaliteter och kapacitet finns redan i hamnen? Vem är de centrala aktörer och hur kan de
involveras? Vilka utmaningar finns i den nuvarande förvaltningen av hamnen?
Framtidsanalys. Vilka utvecklingsmöjligheter kan identifieras för hamnen och hur kan
dessa förankras i lokalsamhället? Hur skall projektet utveckla befintliga verksamheter, vilka
nya skall till? Vad krävs i form av utbildning, nätverk? Vad krävs i form av investeringar
(verksamhetslokaler, boende, hamnanläggningar) för att kunna genomföra projektet och
för att kunna göra Öckerö kommun och de planerade aktiviteterna till en exportmogen
destination? Vilka är de centrala utmaningar i framtidens utveckling av Björkö (som modell
för hela kommunen/samarbetspartners) både som destination och samhälle?
Projektet skall identifiera de företag, personer och lokala initiativ som kan utveckla
verksamhet inom förslagsvis följande områden:
Gastronomiska upplevelser (lokal mat, "sjömät")
Ekoturism (blue/green tourism)
Kulturturism (kusten som kulturarv)
Unika skärgärdsupplevelser (speciellt för utländska besökare)
Båt och kajakuthyrning (och kanske arrangerade turer)
Gästhamnsverksamheten (inklusive den växande skaran av husvagnsturister)
Turistinformation
Projektet förväntar också att Studien skall leda till ytterligare förslag och idéer om andra
verksamheter som ligger inom ramen för projektet. Detta är med andra ord en förstudie
som skall leda till ett fördjupat arbete där man har identifierat ett antal
företag/verksamhetsområden som skall utvecklas och i förlängningen leda till
nyanställningar och bildandet av nya företag inom den maritima sektorn. Projektet ser
också i förlängningen som mäl att olika aktörer samarbetar i att presentera paket som t ex
kan innebära boende tillsammans med ett paket aktiviteter. Ett annat exempel kan vara båt
 och kajakuthyrning där det också ingår olika paket med aktiviteter i närliggande hamnar.
Ett mäl är också att identifiera förutsättningarna för en mer internationell kundkrets, och
stötta företag i arbetet med hur man skall nä den mognad som krävs för att möte kunder
frän andra länder.

Projektet har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Målet är att utveckla kommunens hamnar
till "gröna mariner", där kommunen hela tiden anpassar verksamheten på ett sätt som inte
skall påverka den marina miljön och den biologiska mångfalden, eller fördärva de unika
naturvärden som finns i närområdet.
Projektet avslutas med en endagarskonferens för inbjudna lokala företagare, myndigheter,
föreningar och forskare.
Innehåll:
En viktig dimension av hållbar utveckling genom turism är att bedriva ett utvecklingsarbete
med tydlig lokal förankring. Det innebär att lokalbefolkning och näringsidkare involveras i
processen med att utveckla produkter, tjänster och koncept. Detta förutsätter en både bred
och detaljerat förståelse för lokalsamhället och dess aktörer, samt hur man metodmässigt
kan arbeta med lokal förankring. I det sökta projektet är avsikten därför att kombinera
kvantitativa och kvalitativa metoder och på så vis fånga lokalsamhällets karaktär och
komplexitet.
Klargöra Björköbornas syn på samhällsutvecklingen och turismens roll i denna i en lokal
kontext, samt i syfte att fånga in konkreta idéer om hur hamnområdet kan utvecklas.
Enskilda kvalitativa intervjuer/fokusgrupper för bästa resultat, tex med lokala företagare
och utvalda personer frän lokalbefolkningen. I nästa projektfas förankras resultaten av
dessa studier, samt utvecklas konkreta produkter, tjänster och koncept genom dels öppna
seminarier och dels Workshops.
Projektet kopplar ihop med projektet "Tillväxt Norra Bohuslän" och det finns en
överenskommelse om att dela varandras aktiviteter. De två Projekten kommer också att ha
en gemensam workshop/temadag under hösten 2017 som en del av förberedelserna inför
projektets slutredovisning (ovan).

