
Nomineringen sker i kategorin: 
Nya affärsmöjligheter på landsbygder 
 
Namn 
Tillväxt Hållö 
 
Motivering till nomineringen 
Projektet har med stor ideell insats i god samverkan med näringsliv och offentliga myndigheter 
skapat ständigt ökande besökare till besöksmålet Hållö. Genom guidade turer i fyren samt i museet 
får besökarna ett stycke spännande kusthistoria. Skönhet, krig, kustfart, geologi och människoöde 
ger besökarna ett minne som man vill återuppleva. 
 
Konkreta resultat 
”I första hand har vi haft visning av fyren för allmänheten under år 2011 och 2012. Totalt har vi haft 
c:a 10.000 besökare. Under hösten/vintern 2012/13 har vi uppfört en byggnad att användas för 
museiverksamhet samt information om natur och kultur på Hållö. Vi har under 2011 och 2012 
införskaffat en stor mängd historiskt intressanta föremål. Vi har genomfört guide- och 
säkerhetsutbildningar. Två ungdomar har varit anställda som guider under 2011 och 2012.” 
”Kostnaderna för projektledning och administration blev mycket mindre än beräknat, då dessa 
tjänster utfördes ideellt. Dessa medel har i stället omfördelats till investeringar, som inneburit att vi 
fått en mycket fin och ändamålsenlig byggnad” ”Vi har fått ett förstklassigt besöksmål som vi 
kommer att marknadsföra för att ytterligare öka antalet besökare till gagn för turistnäringen inom 
Sotenäs Kommun. Vi är övertygade om att detta arbete kommer att pågå under överskådlig tid.” 
”Minst 50% ökning av besökare C:a 30 % ökning av oms. ” ”Antal nya nätverk och mötesplatser 2  -
Nätverk med boendeanläggningar och båtföretag.  -Deltar i nätverk Samverkan Sotenäs  Antal nya 
övernattningar för besökare från andra kommuner eller länder per år  Totalt antal nya dagsbesökare 
per år 5.000  Besökare i fyren per år 1.000 Uppskattning av besökare i fyren per år” Projektets 
effekter håller i sig. Besöksmålet blir än mer populärt.   http://www.utposthallo.se/ 
http://www.hallofyr.se http://www.hallokapell.com 
 
Bakgrund och målgrupp 
Från slutrapporten, sammanfatta det viktigaste utifrån dagens verklighet ”Tätt samarbete med 
Smögens Havsbad, Sealodge Smögen, Kunghamns Hotell, Hållöfärjan, Hållöexpressen, Zitabåtarna. 
Nätverk uppbyggt med företag inom turistnäringen (boendeanläggningar och båtföretag). 
Regelbundna kontakter mellan de 4 ideella föreningarna på Hållö genom gemensamt "Hållöråd" 
”Föreningen Hållö Fyr, bildades år 2010, och har som uppgift att bevara fyren och öka den framtida 
tillgängligheten. Vi ville skapa en övergripande och hållbar organisationsmodell i samverkan med öns 
fyra ideella föreningar. Genom att involvera näringsliv, kommunen och föreningslivet skulle vi 
utveckla en upplevelsebaserad besöksnäring i ett tillväxtperspektiv.” ”Bakgrunden till projektidén var 
att göra Hållö till en unik besöksplats genom att knyta samman de olika verksamheterna på ön med 
omkringliggande fastland. Besöksnäringen som tillväxtfaktor var projektets ledstjärna. Detta 
planerade vi att genomföra genom samarbete med företag, föreningar, organisationer och skolor. 
Utbilda guider för visning av fyren, göra geologiska vandringar, bygga upp en museal verksamhet 
kring fyren samt marknadsföra öns möjligheter genom föredrag, tidningsartiklar och hemsida. Vidare 
avsåg vi att förbättra tillgängligheten på ön genom handikappanpassade gångstigar samt göra 
förstudier för en bättre angöringsbrygga. För att utveckla en övergripande och hållbar modell för 
framtiden, fann vi att en byggnad innehållande natur/kultur/museum, var det bästa sättet att 
använda det beviljade stödet. Genom de historiskt intressanta föremålen vi införskaffat blir 
byggnaden en utmärkt plats för att föra kulturarvet om en fyrplats vidare. Byggnaden innehåller även 
en fördjupning av det skyltmaterial som Bohusläns Museum framställer. Vi tror att denna byggnad 
blir mycket värdefull för vårt framtida arbete, då vi här kan samla grupper, skolklasser, 
företagsevenemang, etc. Vi får en lokal där vi kan informera om Hållö både vad avser geologi, 

http://www.utposthallo.se/
http://www.hallofyr.se/
http://www.hallokapell.com/


naturliv och kulturhistoria, för både lokalbefolkning inkl. skolungdom och turister. Byggnaden 
innehåller även en toalett. En större del av projektets medel har använts till denna byggnad. Vi har 
ändå kunnat genomföra övriga planerade åtgärder. Detta tack var mycket ideellt arbete, samt stöd 
från företag, kommun och organisationer. Det som återstår är handikappade gångstigar. Detta har 
dröjt p.g.a fördröjda tillstånd från strandskyddet. Vi planerar att genomföra dess under hösten 2013 
alt. våren 2014. Det konkreta resultatet av projektet är en fantastisk fin och ändamålsenlig byggnad. 
Med denna kan vi långsiktigt driva verksamheten vidare efter projekttiden Vi har fått en fantastisk 
respons från allmänheten och företag. Detta har visat sig i stor ökning av besökare på ön, vilket också 
inneburit en ökning av besöksnäringen på omkringliggande fastland i form av fler gästnätter och en 
ökning av matgäster. Den erfarenhet vi har gjort är att knyta till oss kunniga personer som vill arbeta 
ideellt. På detta sätt har kunnat minska på konsultarvoden och administrativkostnader. Beviljade 
medel kan i större utsträckning användas till konkreta åtgärder - i vårt fall uppförande av en 
byggnad.” 
 
Geografisk täckning 
Sotenäs och Västra Götaland 
 
Tidsperiod 
Stardatum 2011-05-15     Slutdatum: 2013-05-15 
 
Från vilken fond kom EU-finansieringen? 
Landsbygdsprogrammet 
 
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet? 
Leader Ranrike Norra bohuslän 
 
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan) 
Projektet bidrar till följande programmål: c) Uppnå en territoriellt balanserad utveckling av 
ekonomier och samhällen på landsbygden, inbegripet skapande och upprätthållande av 
sysselsättning. Projektet har på ett förtjänstfullt sätt initierat och skapat en utveckling av en 
resandeanledning och möjliggjort förtjänster från flera olika företag. Samtidigt har det ideella 
engagemanget ökat och många besökare har fått se en del av Bohuslän de annars inte skulle ha nått. 
 
Kontaktperson för nominerat förslag 
Bengt Wall  0738-01 64 00 
 
Ditt namn och myndighet/organisation 
Smögens hembygdsförening c/o Björn Hartvigsson Strömsundsvägen 5 456 50 Smögen Tfn: 
0709402994 
 
Din e-postadress 
bjorn.hartvigsson@telia.com 
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