
 

 

Till xx (person) xx (organisation) (inom partnerskapet) 

 

ÖNSKAN OM ENSKILT MÖTE I VÅRT PARTNERSKAP  

I PROJEKTET HÅLLBARA VÄTTLEFJÄLL 2022 - 2023 

FÖR UTVECKLING AV EN LÅNGSIKTIG SAMARBETS- OCH DRIFTSORGANISATION  

 

I vårt gemensamma Leaderprojekt Hållbara Vättlefjäll som nu startat och som ni upprättat ett 

partnerskap för behöver vi under hösten ha enskilda initiala möten och en dialog med centrala 

frågor för planering.  

 

Vi behöver snarast kontakt för att boka dialog- och planeringsmöte och är tacksamma för 

återkoppling! 

 

Initiativtagare, projektägare och partners 

Projektet har initierats av Tikitut Community-based tourism, som är projektägare, och av 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Projektet har utvecklats i en bred dialog med många 

aktörer.  

 

Följande organisationer har förbundit sig i en avsiktsförsklaring att delta i projektet som 

partner under 2022 - 2024: 

Länsstyrelsen, Förening för lokal utveckling (Tikitut community-based toursim), 

Västkuststiftelsen, Göteborgs Stad Park & Naturförvaltningen, Göteborgs Stad Idrott &  

Föreningsförvaltningen, Föreningsstöd i Socialförvaltningen Nordost, Göteborg & Co, 

Björsjöås Vildmark AB, Friluftsfrämjandet - lokalavdelning Göteborg Lärjedalen, 

Björsjöbackagård, Skog & Spis AB, Pevon Ecoturism, Utmark Sverige, 

Naturskyddsföreningen i Ale, Bergum-Gunnilse Utveckling,  

 

Projektdel 1:  

Initial enskild dialog/förberedande process under hösten: 

Helhets- och hållbarhetsanalys med lokal ekonomisk analys  

 

 

Kort projektsammanfattning av projektet 

Projektet ska skapa en långsiktig samarbetsplattform för hållbar utveckling på Vättlefjäll. Ett 

samarbete med gemensam vision, mål, handlingsplaner, organisation och finansiering i 

samverkan mellan aktörer verksamma på, kring och med intresse av Vättlefjäll.   

 

Plattformen skall utvecklas i projektet i dialog med och mellan lokalt berörda i civilsamhället, 

föreningar, näringsliv, förvaltningar och myndigheter och genom aktörernas deltagande i 

tematiska arbetsgrupper och beslutande stormöten. Besluten bildar grunden för årligen 

reviderade gemensamma handlingsplaner.  

 

 

 

  



 

 

 

 

Intervjufrågorna  

 

Frågor om dig och/eller din organisation 

 

Kontaktuppgifter - Privatperson 

Namn: 

E-mail/telefon:    

 

Kontaktuppgifter - Organisation 

Organisation: 

Namn för kontaktperson / personer: 

Kontaktpersonens ansvar och funktion i organisation: 

E-post/telefon: 

  

  

Frågor som rör Vättlefjäll 

1. Vilken verksamhet har du/organisationen idag med koppling till Vättlefjäll? 

 

2. Vad väcker ditt/ert engagemang för Vättlefjäll? 

 

3. Om och i så fall hur skulle en plattformsorganisation för ett hållbart Vättlefjäll kunna 

bidra till utveckling av din/era verksamheter och intresseområden som du/ni verkar i.  

 

4. Vilka frågor och arbetsområden tycker du/ni borde prioriteras för utveckling av ett 

hållbart Vättlefjäll? 

 

5. Hur ser du att ett sådant här samarbete skulle organiseras och samfinansieras? 

 

6. Vad skulle huvudmålet vara för dig / er med ett sådant samarbete och en sådan 

organisation? 

 

7. Vad ser du/ni som viktigast att prioritera för att få till en sådan utveckling? 

 

 

 

Frågor för att engagemang och motivation : 

1. Vad kan skapa engagemang och motivation för dig/er i detta projekt? 

 

2. Vad uppskattar du/ni med personliga dialoger och dess mål? 

 

3. Vad uppskattar du/ni med deltagande i tematiska nätverksmöten som berör dina 

frågor? 

 

4. Vad motiverar dig/er att delta på nätverksmöten och stormöten? 

 

5. Vilka personer / organisationer vill du prioritera att träffa i denna process? 

6. Vad är du/ni intresserad av och vilka är dina/era huvudfrågor frågor i arbetet? 

 



 

 

7. Vilka platser tycker du/ni är lämpligast att hålla samarbetsmöten som geografiskt blir 

fungerande för deltagande från berörda i Nordöstra Göteborg, Ale, Lerum och 

centrala Göteborg. 

8. Hur kan vi organisera vårt arbete på ett inkluderande sätt med tanke på språk, fysiska 

och psykiska funktionsvariationer? 

 

 

Frågor kring lokal ekonomisk analys? 

1. Vilken ekonomisk verksamhet bedrivs av dig/din verksamhet idag? 

 

2. Hur mycket ekonomiska resurser omsätts av dig eller din organisation årligen på 

Vättlefjäll. 

a. Investeringar  

b. verksamheter  

c. material 

d. tid  

i. avlönat  

ii. ideell 

 

Avslutande  

1. Är det någon du tycker vi ska tala med/behöver vara en del av vårt plattformsbygge 

2. Finns det något du vill tillägga 

3. Kan vi använda dina kontaktuppgifter i en lista om alla intressenter i detta projekt för 

hemsida eller andra intressenter av projektet? Om ej, vilka kontaktuppgifter är 

organisationen officiella kontaktuppgifter? 

 

 


