
NOMINERADE 2021  

Årets Turismaktör i Sjuhärad 2021 
 

Bruket i Wiared 

Bruket i Wiared  är ett företag som har skapat en kreativ mötesplats där upplevelsen sätts i centrum. 

En härlig blandning av mat, boende, butik, friluftsaktiviteter, evenemang och möten. Man skapar 

också en upplevelse  genom att erbjuda ett boende utöver det traditionella. Ett företag som ser 

samarbeten mellan flera aktörer som en självklarhet. 

Nominerad av Borås TME 

 

Lygnern AB 

Trots ett ansträngt läge under den pågående pandemin har Sarah Åkesson, Lygnern AB lyckats 

utveckla och vässa sin verksamhet genom att paketera och skapa nya erbjudanden. Sarah Åkesson, 

Lygnern AB har dessutom bidragit till konceptet Sjuhärads Lilla Toscana, som syftar till att utveckla 

hela besöksnäringen i Mark. Sarah Åkesson, Lygnern AB, har inte bara lyft den egna verksamheten i 

pandemin, utan har också gett förutsättningar för hela näringen att blomstra lokalt!  

Nominerad av Marks kommun 

 

Erikson Cottage 

Erikson Cottage har en enastående förmåga att ständigt utvecklas med de trender och mönster som 

dagens besökare värdesätter. De paketerar unika upplevelser med allt från isvaksbad till yoga, MTB 

och bakning. De nya Glashusen är ett lyft för hela regionen och lockar många nationella såväl som 

internationella gäster. Det senaste året har Erikson Cottage haft stor medial uppmärksamhet och 

goda samarbeten med kända Influencers. 

Nominerad av Tranemo kommun 

 

Villa Strömsfors  

Villa Strömsfors omvandling från fallfärdig till majestätisk har inte bara påverkat de lokala 

omgivningarna utan har skapat en mötesplats av en karaktär som inte tidigare funnits i 

Sjuhärad.  Med sin unika miljö i Art Deco stil finns här en plats för både familjefester och 

företagsmöten av högsta kvalité. En anläggning som är så unik som Villa Strömsfors och levererar 

möten och upplevelser av denna typ är en tillgång till hela Sjuhärad. Sitt unika slag gör också att villan 

inte bara blir attraktiv för oss Sjuhäradsbor utan blir eftertraktad av en målgrupp i stora delar av 

södra Sverige.  

Nominerad av Svenljunga kommun  

 

Hotell Lassalyckan 

De satsningar och det utvecklingsarbete som Hotell Lassalyckan har gjort under åren har betytt 

oerhört mycket för besöksnäringen och för oss som destination. Hotell har i två omgångar byggt ut 



sin verksamhet för att möta den efterfrågan som har skapats då Lassalyckan har utvecklats till ett 

mycket populärt resmål och en stark Outdoor destination.  

Nominerad av Ulricehamn kommun  

 

Dahlbogården Event och Rum 

Dahlbogården nomineras för drivet som finns, och att alltid se möjligheter! 

Att få möjligheten att ta med familj och vänner på en lunch eller fika i denna miljö, eller rent av gifta 

sig med sin käresta är en ära! God mat och fantastisk miljö! 

Nominerad av Vårgårda kommun  

 

Säms Camping & Café 

Säms camping är den lilla personliga campingen som attraherar såväl svenska som internationella 

besökare. En camping med stor omsorg om detaljer och en camping i ständig utveckling, som 

samverkar med andra turismaktörer i sin närhet och med andra campingar runt om i Sverige. 

Säms camping erbjuder ett gott värdskap och en besöksnäringsverksamhet som fokuserar på aktiv 

närvaro i sociala medier för att attrahera nya besöksgrupper.  

Säms camping arbetar fokuserat och strategiskt med hela värdekedjan i besöksnäringsutveckling och 

med gästen i fokus lyfter de in natur och kultur och det genuina i platsens och bygdens berättelse till 

gästen. Utmärkande är att Säms camping erbjuder ett gott värdskap på ett modernt och 

framtidsorienterat sätt, en personlig minicamping i Herrljungabygden och Sjuhärad/Boråsregionen. 

Nominerad av Herrljunga kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


