
I 1½ år har Køge Kommune, VisitKøge, Køge Byhistoriske Arkiv, Hovdala Slott og Hässleholm 
Kommune arbejdet med at udvikle app´en “Historie uden Grænser” for at fremme grænseover-
skridende kulturarv og turisme. 

Den 26.11.2014 afholdes slutkonference om projektet i Hässleholm Kulturhus. Dagen indledes med 
forskellige syn på kultur og turismens betydning for lokalsamfundet. Om eftermiddagen bliver der 
en række konkrete projektpræsentationer, og dagen afsluttes med et antal refleksioner fra turisme-
sektoren.  Vi kalder det “Kultur og turisme - Drivkraft for lokal udvikling”.

Har du spørgsmål om tilmelding osv. kontakt:
Carina Jönsson-Lindholm, Projektkoordinator / Turistinformatör
Tfn/mobil: +46 (0)451-26 73 07 / (direkte), +46 (0)709-71 73 07
Carina.Jonsson-Lindholm@hassleholm.se

Kultur og turisme 
- Drivkraft for lokal udvikling

26. nov. 2014 
Hässleholm

DEN EUROPÆISKE UNION 
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Kultur og turisme  - Drivkraft for lokal udvikling
Program 26.11.2014:

9.00-10.00  Registrering. Morgenkaffe og brød

10.00   Velkomst
10.10   Orvar Löfgren, Professor emeritus, Lunds Universitet,  
  dansk/svenske kulturforskelle, kultur og turisme og  
  betydningen for udvikling af lokalsamfundet
11.10   Ove Bengtsson – Riksantikvarieämbetet, Kultur-  
  miljøets betydning for vækst og attraktivitet

12.00   Lunch

12.45   Tugrapp – Turisme og Grænseoverskridende App
13.30   HUBS -  Hållbar utveckling av besöksnäringen – i  
  skuggen av de stora städerna
14.00   Kalklandet – app til lokal udvikling i Faxe og Stevns

14.30   Kaffe

14.45   Tidsmaskinen på Skånes hembygdsförbund
15.15   Reflektioner fra svenske kommuner. Maria Råberg  
  Nilsson, turismekoordinator Simrishamns kommune  
  og Karin Kroon Gunnarsson, Erhvervschef Hörby  
  kommune

15.50   Afslutning

Tilmelding:
Tilmelding foregår på http://dinkurs.se/appliance/?event_id=26028 
Brug tilmeldingsformularen. Det er gratis at deltage og der er fuld 
forplejning undervejs. Man betaler selv transport til/fra Hässleholm.

Der er et begrænset antal pladser. Det er muligt at stå på venteliste, 
når der bliver overtegnet. Vi fakturerer 500 SEK, hvis man udebliver 
uden at melde afbud på forhånd. 

Sted:
Hässleholm Kulturhus, Blå Salon, 2. etage.
Vattugatan 18 / Järnvägsgatan 23
Hässleholm

       Velkommen med din tilmelding! Projektgruppen


