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ÅRETS TURISMFÖRETAGARE 2019 - NOMINERINGAR 
 
 
 
 
BORÅS 
 
Nominerad:  Jonas Colting & Colting events 
 
Kommun:  Borås 
 
Webbplats:  http://colting.se/events/ 
 
Kontaktuppgifter:   jonas@colting.se 
 
Kort beskrivning av verksamhet: 
Jonas Colting är en triathlet, författare, föreläsare, poddare, entreprenör och hälsoinspiratör från 
Borås. Han driver framgångsrikt bolaget Colting Communications AB som bland annat arrangerar 
inspirerande och gränsbrytande event som Borås Triathlon och Borås Swimrun som lockar boråsare 
såväl som besökare från hela Sverige. Utöver detta har han tillsammans med Jojje 
Borssén coachingverksamheten Colting Borssén som erbjuder träningsprogram på alla nivåer samt 
träningscamps inom simning i Borås. Genom sina coachinguppdrag inspirerar han allt från 
företagsanställda att röra på sig mer, äta nyttigare, må bättre och prestera bättre, till superambitiösa 
elitmotionärer som vill ta sig till Ironman på Hawaii. 
 
 
Motivering: 
En eldsjäl och inspiratör som genom sina event Borås Triathlon, Borås Swimrun, Lucia Swimrun samt 
flertalet Swim Camps lyckats hitta nya vägar för att utveckla besöksnäringen i vår stad. Eventen är 
utmanade och välorganiserade med en tydlig lokal förankring och bidrar till staden som attraktiv 
destination inom träning och hälsa. Vi känner en stolthet och glädje och hoppas att Jonas fortsätter 
att sätta Borås på kartan. 

 
Nominerad av :  Borås TME 
 
  

http://www.borasregionen.se/index.html
http://colting.se/events/
http://colting.se/events/
http://colting.se/coaching/
http://colting.se/coaching/
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HERRLJUNGA 
 
Nominerad: Stiftelsen Gäsene Tingshus 
Kommun: Herrljunga 
Webbplats: https://www.vastsverige.com/herrljunga/produkter/gasene-tingshus/ 
Kontaktuppgifter: 0761460828 eller bgbaben@gmail.com 
 
Kort beskrivning av verksamhet: 
 
Gäsene Tingshus är ett unikt autentisk bevarat Tingshus från 1700-talet. Byggnaden är ett k-märkt 
byggnadsminne och ägs av Herrljunga kommun. Tingshuset är ett aktivt hus som förvaltas och drivs 
av en ideellt arbetande stiftelse och eldsjälar. 
Tingshuset stod färdigt 1776, 2 år efter det att hans Kungl. Maj:t 1774 beslöt att uppföra ett Tingshus 
i Ljung. Detta på en historisk tingsplats, där nyuppförandet av tingshuset motiverades med att 
platsen var ”rättan tingsstad”. Sista tinget hölls i december år 1947 varefter Gäsene Härads tingslag 
uppgick i nybildade Borås Domsaga. 
Gäsene Tingshus driver en intensiv verksamhet både i att bevara och levandegöra Tingshuset. Detta 
såväl i att vara ett levande museum som en aktiv mötesplats; konferenser, bussresebesök, guidningar 
för små och stora grupper, konstutställningar, akvarellmaraton som några exempel. Tingshuset 
arbetar ständigt med ny kunskap om tingshuset genom tiden, och har förutom guidningar producerat 
en kortfilm, som dramatiserar ett av många rättsfall i huset genom tiden.  
I den satsning som Västarvet gjort 2019, tema Västra Götalands Sju Underverk, i syfte att presentera 
fantastiska kulturmiljöer i hela regionen nominerades Gäsene Tingshus. 
 
Motivering: 
Storytelling i ett unikt bevarat autentiskt Tingshus från 1700-talet, ”på rättan tingsplats” 
Gäsene Tingshus drivs idag som ett aktivt besöksmål. Besökaren får inspiration och fakta kring såväl 
tingshusets historia, som historisk rätts-skipning i Sverige. Guidade vandringar levandegör både 
häradsrättens verksamhet, som enskilda fall och rymningar ur tingshusets celler. En genuin 
storytelling i en lika genuin och autentisk miljö.  
Tingshusets stiftelse arbetar ständigt med att ta fram och levandegöra husets historiska berättelser, 
och har också till hjälp bland annat gjort en filminspelning för visning vid guidningar. Ett 
välkomnande och utmärkt värdskap möter besökaren i Tingshuset, som är en arena för många olika 
möten och besök, guidningar och evenemang och bevarar samtidigt en spännande och viktig del av 
vår kulturhistoria.   
 
Genom Stiftelsens aktivt och nyanserade sätt att bevara och utveckla, tillgängliggör de Tingshusets 
historia och har utvecklat Tingshuset till ett spännande besöksmål för alla. 
Vi vill vi nominera Stiftelsen Gäsene Tingshus till årets Turistprofil 2019 i Sjuhärad. 
 
Nominerad av: Herrljunga kommun 
 
 
 
 
  

http://www.borasregionen.se/index.html
https://www.vastsverige.com/herrljunga/produkter/gasene-tingshus/
https://www.vastsverige.com/herrljunga/produkter/gasene-tingshus/
tel:+46%200761460828
tel:+46%200761460828
mailto:bgbaben@gmail.com
mailto:bgbaben@gmail.com
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MARK 
Nominerad:  Kvarnen i Hyssna 
 
Kommun:  Marks kommun 
 
Webbplats:  http://www.kvarnenihyssna.se/ 
 
Kontaktuppgifter: Kvarnfrun 0320-380 23         
boka@kvarnenihyssna.se 
 
Kort beskrivning av verksamhet: Kvarnen i Hyssna bjuder på levande kulturhistoria. På kvarnen kan 
du bo i en gammal bysmedja och röra dig i mjölnarfamiljens ursprungliga byggnader. Kvarnen bjuder 
bland annat på konferenslokaler, förläggargårdstur, kanot-, kalas och jubileumspaket samt flera 
härliga weekendpaket med Outdoor spa, och personligt värdskap där ni vilar, vandrar, cyklar och 
njuter av god mat året runt.  
 
Motivering: Marks kommun nominerar Kvarnen i Hyssna för sitt stora engagemang, idoga arbete och 
deras långsiktiga insats för att utveckla sin verksamhet och öka besöksnäringen i Marks kommun och 
Sjuhärad. 
 
Nominerad av: Marks kommun 
 
 
 
 
 

  

http://www.borasregionen.se/index.html
mailto:boka@kvarnenihyssna.se
mailto:boka@kvarnenihyssna.se
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SVENLJUNGA 
Nominerad:  Kalvs Skolhus 
 
Kommun:  Svenljunga kommun 
 
Webbplats:  https://www.kalvsskolhus.se/ 
 
Kontaktuppgifter:  Annika Laurén 0730 572735 

Katrin Laurén 0768 467244 
info@kalvsskolhus.se.  

 
Kort beskrivning av verksamhet: 
Svenljunga Kommuns mest intressanta verkare inom besöksnäringen just nu. Ett skolhus låter kanske 
inte så mycket för världen men det intressanta med denna övergivna skola är att Annika och Katrin 
Laurén lyckats förvandla byggnaden till ett nyrenoverat vandrarhem/Kursgård/Lägerskola med 30 bäddar 
fördelat på 7 rum i två plan som har öppet året runt. Utomhus finns, förutom den gamla gympahallen, en 
fotbollsplan, grönområden och en grillplats bara några hundra meter från Kalvsjön. Med 30 minuter till 
Ullared i det natursköna ”Fegenområdet” (närmare bestämt Kalv i de södra delarna av Svenljunga 
Kommun) har dom haft långväga gäster från Sverige och våra grannländer. 
 
 
Motivering: 
Den lilla aktören inom besöksnäringen i vår kommun. Aktören som gör någonting otroligt av 
ingenting. Snacka om ”hållbar landsbygd”!  
 
Nominerad av: Svenljunga 
 
 
 
  

http://www.borasregionen.se/index.html
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TRANEMO 

Årets profil 2019- Tranemo kommun  
 
 
Nominerad:  
Antikrundan i Limmared 
 
Kommun:  
Tranemo kommun 
 
Webbplats:  
www.ilimmared.se 
 
Kontaktuppgifter:  
Mobil: 070-5311803 
E-post: tranan@antikvariattranan.se  
Kontaktperson: Thomas Johansson, Antikvariat Tranan 

 
 
Kort beskrivning av verksamhet: Antikrundan i Limmared är ett nätverk bestående av 13 aktörer som med 
olika inriktningar inom antikt och second hand, har bildats i orten Limmared. Här hittar du butiker med 
talande namn och innehåll. Vad sägs om till exempel ”Butik Torpdröm” eller ”Andra handen”? Butikerna 
har samlats omkring gemensamma öppettider, extraöppet vid större evenemang och inte minst 
Antikveckan, som varje år i juni, lockar besökare från hela södra Sverige.  
Nätverket och dessa nya aktörers verksamheter, har vuxit upp med gemensam entusiasm och främst med 
eldsjälen Thomas Johanssons drivkraft och vilja att sätta Limmared på kartan. Den goda samverkan som 
finns med Glasets hus i Limmared och övrig verksamhet i det lilla brukssamhället är av stor betydelse för 
hela Limmared och därmed Boråsregionen som besöksmål.  
 
 
 
Motivering: Med eldsjälen Thomas Johansson, ett stort lokalt engagemang och en fantastisk 
utvecklingslusta, drivkraft för samverkan och gemenskap och med känsla för retro, återbruk och antikt, 
har nätverket Antikrundan i Limmared blommat ut. Hela 13 butiker med variation inom antikt och second 
hand drar många besökare till Limmared och Boråsregionen. Just att nätverkets samlade aktörer finns i en 
behaglig närhet till boende, restauranger, kulturaktiviteter, kollektivtrafik, cykel- och vandringsleder samt 
bilvägar, har ökat och möjliggjort för många besökare i Boråsregionen att ta del av butikernas varierande, 
och i tiden, rätta utbud. 
 
 
 
Nominerad av:  
Tranemo kommun 
 
 
 
 
  

http://www.borasregionen.se/index.html
mailto:tranan@antikvariattranan.se
mailto:tranan@antikvariattranan.se
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ULRICEHAMN 
 
Nominerad:  Branäsgruppen - Ulricehamn Ski Center  
 
Kommun:  Ulricehamn 
 
Webbplats:  https://www.ulricehamnskicenter.se/ 
 
Kontaktuppgifter:  info@ulricehamnskicenter.se 

054-13 26 00 
 
Kort beskrivning av verksamhet: 
Efter att Branäsgruppen förvärvade Ulricehamn Ski Center i september 2017 påbörjade man direkt 
en omfattande ombyggnation av barnområdet. Detta för att ge barnfamiljen som är Ski Centers 
största målgrupp en ännu bättre upplevelse. Liftar drogs om för att få till rätt lutning, liftkarusell och 
åkband installerades. En läktare med grillplatser byggdes i direkt anslutning till backen, och kiosk, 
toaletter och liftkortsförsäljning finns numera också i barnbacken och inte bara i huvudbacken. 
Man utökade också antal parkeringsplatser.  
Du bokar ditt Skipass och din utrustning online så när du anländer finns din utrustning klar att hämtas 
ut i ett fack så slipper du att stå i kö och kan snabbt komma ut i backen. Du kan hyra allt från 
skidkläder, hjälm och glasögon till skidor, pjäxor och stavar. 
Ulricehamns Ski Center är en alpinanläggning av hög klass med en ständig anpassning till gästernas 
krav. Det finns idag 7 liftar och 8 nedfarter med varierad åkning och ett parkområde! Moderna 
effektiva snösystem och flera nya snökanoner skapar möjligheter för en extra lång säsong. 
 
Arbetet med att spara snö för att säkra ett tidigare öppningsdatum kräver också stora resurser och 
visar på en vilja att utvecklas och bli än mer konkurrenskraftig gentemot andra anläggningar i södra 
Sverige. Detta är av stor betydelse för Ulricehamn och förhoppningsvis för hela Boråsregionen. 
 
Motivering: 
Dessa satsningar kräver stora resurser och visar på en vilja att utvecklas och bli än mer 
konkurrenskraftig gentemot andra anläggningar i södra Sverige. Detta är av stor betydelse för 
Ulricehamn och förhoppningsvis för hela Boråsregionen. 
 
Nominerad av: Näringsliv Ulricehamn 
 
 
  

http://www.borasregionen.se/index.html
mailto:info@ulricehamnskicenter.se
mailto:info@ulricehamnskicenter.se
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VÅRGÅRDA 
Nominerad:  Vårgårda cykelklubb, Hans Jönsson 
 
Kommun:  Vårgårda kommun 
 
Webbplats:  https://idrottonline.se/VargardaCK-Cykel/ 
 http://www.vargardacycling.se/ 
 https://www.velofondo.se/ 
 
Kontaktuppgifter:  Hans Jönson, phone +46 (0)70-627 23 78, info@vargardacyckling.se 
 
Kort beskrivning av verksamhet: 
Vårgårda cykelklubb är, som många andra föreningar, driven av entusiastiska ledare på idel basis. 

Det finns träning för barn så som vuxna, alla är välkomna! 

Hans Jönsson och Helen Henriksson är två ledarpersoner, som ser den vardagliga träningen som lika 

viktig som Velofondo och Wold cup! 

 
 
Motivering: 

World cup-Women´s Worldtour och Velofondo, som är en del av 2019 års Action Weeks sätter inte 

bara Vårgårda på världskartan i cykelvärlden utan också Sjuhärad-Västsverige-Sverige.  Att arrangera 

detta evenemang år efter år i 20år. Nu får hela världen se detta fina landskap på Eurosport i flera 

timmar, med våra fantastiska skogar. 

http://www.borasregionen.se/index.html
https://idrottonline.se/VargardaCK-Cykel/
https://idrottonline.se/VargardaCK-Cykel/
http://www.vargardacycling.se/
http://www.vargardacycling.se/

