
NOMINERADE TILL ÅRETS TURISMAKTÖR 2020 

 

 

Nominerad: Överlida Camping och Stugby 

Kommun: Svenljunga Kommun 

Webbplats: http://www.overlidacamping.se/wp/ 

Kontaktuppgifter: info@overlidacamping.se 

Kort beskrivning av verksamhet: 

Sedan 1985 har Överlida camping tagit emot entusiastiska turister från Norge till mellaneuropa. Danskar, 

Holländare, tyskar och trogna svenska gäster kommer till oss varje säsong och stannar på campingen för 

att åtnjuta naturen kring oss. 

Motivering: 
 
Sedan 1985 har Överlida camping tagit emot entusiastiska turister från Norge till mellaneuropa. 
Danskar, Holländare, tyskar och trogna svenska gäster kommer till oss varje säsong och stannar på 
campingen för att åtnjuta naturen kring oss. 
 
Pelle Andersson, som driver campingen, har förstått att dagens campare inte ”bara” vill sitta i en 
solstol och ta det lugn hela sommaren. Överlida Camping och Stugby har det senaste åren satsat 
enormt mycket på att aktivera sina gäster och lokala invånare. Utöver uthyrning av båtar, kanoter 
och fiske erbjuds dessutom SUP-brädor, gym och relaxavdelning med bastu, äventyrsgolf och sist 
men inte minst, en utomhus-padelhall!  
 
De har dessutom gjort flera insatser för att deras gäster ska kunna känna sig trygga under denna 
pandemi som skakat om besöksnäringen denna säsong. Mer om deras insatser hittar ni på deras 
informationsida om Covid-19: http://www.overlidacamping.se/wp/covid-19/  
 

Nominerad av: 

Svenljunga Kommun   

  

http://www.overlidacamping.se/wp/covid-19/


 

Nominerad: Borås Djurpark AB 

Kommun: Borås 

Webbplats: www.borasdjurpark.se 

Kontaktuppgifter: VD Jeanette Lindström, jeanette.lindstrom@borasdjurpark.se 

Kort beskrivning av verksamhet: 

Borås Djurpark är en grön oas mitt i Borås. På 40 hektar natur möter du allt ifrån savannens 
storheter till skogens konung och våra svenska bondgårdsdjur. Här finns också ett flertal lekplatser 
väl värda ett besök. 
 

Motivering: 

Under 2020 när Coronapandemin slagit som hårdast mot hela den svenska besöksnäringen, har Borås 

Djurpark visat upp imponerande nytänkande och förändringsbenägenheten. Genom att snabbt införa 

förbokade besök, utöka öppettiderna, anpass aktiviteter och anställa extrapersonal har de lyckats hålla 

öppet under hela säsongen med fortsatt goda besökssiffror. De här därigenom var en starkt bidragande 

orsak till att besöksnäringen i Borås, trots pandemin, haft en acceptabel sommar, med en kontinuerlig 

ström av besökare från hela Sverige. 

Nominerad av: Borås TME 

 

  

mailto:jeanette.lindstrom@borasdjurpark.se


 

Nominerad: Två Skyttlar 

Kommun: Mark 

Webbplats: https://www.tvaskyttlar.com/sv 

Kontaktuppgifter: Claes Västerteg, Tel: 0707527504, Email: claes@tvaskyttlar.com  

Malin Västerteg, Tel: 0722330104, Email: malin@tvaskyttlar.com 

 

Kort beskrivning av verksamhet: 

Två Skyttlar är omgiven av den vackraste av miljöer med skogen, ängarna och sjön som ramar in hotellet. 

Två Skyttlar har funnits i samma ägarfamilj sedan 1986 och redan från start har hotellets vision varit att 

skapa en plats där människor möts, utvecklas, inspireras och njuter. Två skyttlar bjuder bland annat på 

konferenslokaler, cykel-, golf och vandringspaket samt flera härliga weekendpaket med outdoor spa där ni 

vilar och njuter av god mat året runt. 

Under pandemin har Två Skyttlar utvecklat och formerat sin verksamhet genom att paketera och skapa 

nya erbjudande. Två skyttlar har bland annat lyckats skapa vandringpaket, erbjuda grillkassar, utkörning av 

mat och bjudit in till intima artistkvällar.  

Motivering:  

Under pandemin har Två Skyttlar utvecklat och formerat sin verksamhet genom att paketera och skapa 

nya erbjudande. Två skyttlar har bland annat lyckats skapa vandringpaket, erbjuda grillkassar, utkörning av 

mat och bjudit in till intima artistkvällar.  

Marks kommun nominerar Två Skyttlar för sitt fantastiska engagemang, deras stora utvecklingslust för 

att hitta nya vägar för att utveckla besöksnäringen, och för deras långsiktiga insats för att öka 

besöksnäringen i Marks kommun och Sjuhärad. 

Nominerad av: Näringslivskontoret Marks kommun 

  

https://www.tvaskyttlar.com/sv
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Nominerad: Erikson cottage 

Kommun: Tranemo 

Webbplats: https://eriksoncottage.com/ 

Kontaktuppgifter: Elisabeth Erikson  070 52 80 244 elisabeth@eriksoncottage.com 

Kort beskrivning av verksamhet:  Underbart rofylld och vacker miljö på gården där man kan hyra boende 

och i den gamla ladugården driver Elisabeth bageri och restaurang. Här bakas bland annat härliga 

surdegsbröd av kulturspannmål och Napolitanska pizzor i vedeldad Italienska pizzaugn. Goda möjligheter 

till vandring, cykling och friluftsaktiviteter alldeles runt knuten. 

De erbjuder även catering, restaurang och pizzabakning för sällskap. 

Erikson Cottage anordnar även olika evenemang med allt från yoga till bullbak. 

Motivering:  

Erikson cottage drivs av Elisabeth och Jörgen Eriksson som är oerhört drivna entreprenörer. De värnar om 

det lokalproducerade, de erbjuder mat, boende och aktiviteter av hög klass och med känsla för vad varje 

gäst önskar. De arbetar också för att ständigt utvecklas och är drivande i gränsöverbryggande 

samarbetsprocesser med andra aktörer.   

 

Nominerad av: Emma Isaksson 

 

  

https://eriksoncottage.com/


Nominerad: Stålarp islandshästar 

Kommun: Herrljunga 

Webbplats: http://www.stalarp.se/ 

Kontaktuppgifter: 0739-907450 eller stalarp@hotmail.com  

Kort beskrivning av verksamhet: 

Stålarp Islandshästar drivs och ägs av Hanna Ulfsbecker. Stålarp ligger i Mollaryd, i Herrljunga 

kommun. Gården Stålarp har gamla anor och miljön kring gården tas tillvara i verksamheten. En 

gårdsmiljö med betade hagar, stora ekar, enebuskar, och med närhet till fina bokskogar. Här erbjuds 

ridlektioner, turridning, ridläger och kurser i vackra omgivningar. De närmare 30 Islandshästarna i 

verksamheten är trygga, töltsäkra, pigga och älskar långa ridturer.  

Stålarp har en omfattande verksamhet med gäster såväl på pendlingsavstånd som långväga gäster 

som bokar övernattning i området. Ridturer i olika paket erbjuds från några timmar upp till 

heldagsturer. Detta såväl för nybörjare som för erfarna ryttare. Sommarridläger med mat och 

boende på gården. Kursverksamhet. Evenemang med Julmarknader och samverkan såväl i 

paketeringar och fler aktiviteter, såsom medverkan i Boråsregionens satsning Kodjakten. 

Motivering: 

Stålarp Islandshästar har ett brett utbud av turridning och kursverksamhet, såväl för vuxna som för 

barn. Hög kvalité och gott värdskap kännetecknar verksamheten, med gäster från när och fjärran. 

Hanna Ulfsbecker driver Stålarp Islandshästar med entusiasm, framåtanda och genuint gott värdskap. 

Hon ger sina gäster en upplevelse utifrån respektive gästs tidigare erfarenhet och förkunskap. Med 

kreativitet och entusiasm samverkar företaget dessutom med föreningar och företag i närområdet 

för turridningspaket, boende och arrangemang av olika slag. 

Herrljunga Kommun nominerar Hanna Ulfsbecker, Stålarp Islandshästar till Årets Turismaktör 2020 i 

Sjuhärad. 

 

Nominerad av: Herrljunga kommun 
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Nominerad: Ulricehamns Cykelklubb 

Kommun: Ulricehamn 

Kontaktuppgifter: Ordförande Morgan Svensson, Nedre Avelsås 104, 52399 Hökerum, Tel: 

0761738240, e-post: mosv66@gmail.com 

 

Motivering 

Med ett aktivt arbete(hands on) har klubben bidragit till den fantastiska utveckling som skett på 

Lassalyckan under senare år tillsammans med Ulricehamns kommun.  

Arbetet med att utveckla nya mountainbike leder, tekniskstigar, en rykande färsk pumptrackbana och 

hopplinje har genererat många besök från regionen i stort.  

Ett välutvecklat område för cykling lyfter Boråsregionen och gör oss konkurrenskraftiga gentemot 

närliggande destinationer som Isaberg och Billingen. 

En aktiv klubb som förutom med bidrag från kommunen också i egen regi har ansökt om medel för 

att förverkliga sina idéer kring cykling.  

Det är också en mycket aktiv klubb när det gäller träning för både barn och vuxna och en viktig del är 

att man har kul i spåren. 

 

Nominerad av: Näringsliv Ulricehamn 

  

mailto:mosv66@gmail.com


Nominerad: Ornungastämman-evenemang  

 

Kommun: Vårgårda 

Kontaktuppgifter: Jenny Gustavsson, mail@ornungastamman.se, tel 0733-77 03 68 

 

Motivering: 

Då vi inte kan samla folk på ett evenemang som brukar dra folk från hela Sverige, får man tänka nytt. 

Det har sannerligen Jenny Gustavsson gjort för ornungastämman 2020! 

Att ha en konsert på en flotte i ornungasjön, där publiken var utspridda på land och i båtar/kanoter i 

vattnet! Detta webbsändes så man kunde följa från hela landet. Även folk i byn kunde följa med samt 

höra över sjön! Magiskt! 

En drive-in konsert med väsen på lördagskvällen. Även denna webbsändes! 

En hel del workshop som webbsändes. 

 

Detta är Vårgårdas nominering till turistaktör 2020. 
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