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Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar
för Åres företag att verka året om.



Åre Destination ägs av näringslivet i Åre och fungerar som företagens samverkansplattform för utvecklingen av 
Åre som resmål. Åre Destinations uppdrag är att via olika insatser skapa förutsättningar för företag att verka i Åre 
året runt. Våra kunder är företagen som är verksamma här. 

Under året som gått har Åre Destination haft sex helårsanställda som arbetat med allt från marknadsföring och 
koordinering av stora projekt till att jul- och påskpynta offentliga miljöer. Det här verksamhetsåret har präglats 
av 2020 års pandemi som haft stora effekter på Åre. Den ovanliga tillvaron i pandemins spår till trots finns det 
framtidstro och positiva besked att ta med sig in i nästa verksamhetsår.   

ÅRE DESTINATION

NYA MEDLEMSFÖRETAG
Under verksamhetsåret har 30 nya företag skrivit serviceavtal med Åre Destination och ett tiotal har avslutat sina 
avtal. Vid slutet av 2020 hade vi därmed 245 företag som med gemensamma resurser och krafter jobbar för att 
utveckla Åre året runt.
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 » Under sommaren 2019 genomfördes en stor satsning på bygget 
av XC-leder för cykel i Björnen som fick ett genombrott under 
året. Detta har möjliggjorts av det cykelprojekt som SkiStar drif-
tar under ledning av Åre Destination. 

 » Tre företagare tog initiativ till en extra insamling till förmån för 
Åres utveckling som genomförts under året. Totalt samlades 
650 000 kronor in från företag och privatpersoner som finansie-
rade en förbättring av området kring Åre strand. 

 » Under verksamhetsåret har det skett en satsning på leder och 
nya inriktningar för Åre som besöksort som till exempel fjällöp-
ning. Till sommaren 2020 färdigställdes en helt ny och omar-
betad ledkarta över Åre och ledstarter uppgraderades. Detta 
möjliggjordes delvis av det trailrunningprojekt som drivs av Åre 
Destination. 

 » Det nya evenemanget Spartan Ultra World Championship ge-
nomfördes i Åre i november 2019. 

 » Pandemin har med stor effekt påverkat alla delar i Åre Destina-
tions verksamhet under andra delen av året med start i  
februari 2020. Då verksamhetens intäkter bygger på en andel  
av företagens omsättning, som märkbart påverkats av effekterna 
av covid-19, har pandemin också inverkat på Åre Destinations 
möjlighet att upprätthålla alla verksamhetsdelar. Utöver detta 
har nya arbetsområden uppkommit på grund av den rådande 
pandemin.

Viktiga händelser under året
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MARKNAD & KOMMUNIKATION
Åre Destinations roll är att via externa kanaler och under varumärket Åre Sweden berätta om och lyfta fram 
helheten i Åres utbud av aktiviteter, restauranger, boende med mera. Med målsättningen att inspirera och ge 
handfasta tips skapar vi för företagen gemensam, extern kommunikation från och om Åre på helårsbasis.

April
Med grundtemat Vårvinter i Åre lyfter 
vi fram Åres bästa vinterperiod med 
långa och ljusa dagar i skidbacken, 
solgropar, toppturer och evenemang. 
Efter sex års satsningar på den här 
perioden har den precis återfått sin 
”forna glans”. Det visar sig bland annat 
i att Åre under förra verksamhetsåret 
hade ett jämnare antal gäster under 
hela vintersäsongen. 

Det här året ledde pandemin till ett 
avbrott ingen hade kunnat föreställa 
sig. En effekt var att vintersäsongen 
avslutades fem veckor tidigare (5 april) 
än planerat vilket innebar en minsk-
ning av gästnätter med 94 procent för 
april månad.

Augusti/September 
Under den här perioden satsar vi på 
temat Det goda livet. Vi fokuserar på 
vandring, cykling, god mat och bra 
boende samt det stora dragplåstret 
Åre Höstmarknad. Gästnätterna ökade 
med tre procent och handeln ökade 
med sju procent för den angivna perio-
den under verksamhetsåret vilket visar 
på en ökning av daggäster och fler 
gäster som bor i eget boende.  

November 
Satsningen på senhösten är en utmaning för Åre då det är en 
period när inga av våra mest kända aktiviteter är öppna. Det är 
också en av de månader på året som historiskt sett har lägst 
beläggning i Åre. Att skolbarnen i Sverige är lediga under höst-
lovet innebär däremot stor potential. Förutom ett basecamp 
i byn erbjuds runt 100 programpunkter under veckan som 
genomförs av lokala företag och föreningar som samlas under 
Åre Swedens gemensamma manér. 

Satsningen på den fjärde upplagan av Höstlov i Åre med temat 
Tid tillsammans börjar ge resultat då många besökare har 
hittat till Åre även under höstlovet. 2020 var det första året då 
några av hotellen var fullbokade. 

PRIORITERADE PERIODER
Genom att gemensamt kommuni-
cera under varumärket Åre Sweden 
förstärks företagens och byns genom-
slagskraft. För att nå målet Åre året runt 
och stärka företagen och deras egna 
marknadsaktiviteter sätter vi ett ram-
verk för vilka perioder under året som 
vi ska satsa extra på för att förstärka 
ur ett besöksperspektiv.
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GÄSTNÄTTER – UTVECKLING UNDER ÅRET 
Nedstängningen av skidsystemet innebar att Åre tappade cirka 155 000 kommersiella gäst-
nätter för perioden mars till augusti. Effekten av detta tapp är en minskning om cirka 380 
miljoner kronor i omsättning.

Under juli hade Åre en uppgång av gästnätter motsvarande fyra procent vilket var unikt för 
landet då de flesta tappade gästnätter under den månaden (minus 23 procent för Jämtland/
Härjedalen och minus 37 procent för riket). Denna uppgång kompenserar inte för det tidiga-
re bortfallet men är en viktig värdemätare för hur intresset ser ut för Åre och de möjligheter 
vi har att attrahera gäster med vår bas i natur- och utomhusaktiviteter.

Värt att notera är att en allt större del av Åres gäster bor i privat boende vilka inte räknas in  i 
ovanstående statistik. Denna andel av Åres gästnätter har ökat under de senaste åren.

Antalet gästnätter ökar generellt under både vintern och sommaren. Vi ser ett utökat nytt-
jande av fritidsboende året runt och ökad privat uthyrning av boende via till exempel Airbnb. 
Under året har Åre Destination genomfört en uppdatering av antalet gästbäddar som finns 
tillgängliga i Åredalen. Från 2011 till 2019 har antalet gästbäddar ökat från 27 000 till 42 000. 

Förutom att det är en anmärkningsvärd ökning är det viktigt att notera att andelen av det 
totala antalet bäddar som finns tillgängliga för uthyrning (så kallade kommersiella bäddar) 
ligger på cirka 10 000 vilket är lika många som 2011. Under samma period har andelen 
privata gästbäddar ökat från 17 000 bäddar till 32 000 bäddar. Majoriteten av dessa har inte 
uthyrningskontrakt med boendeförmedlarna. Cirka 15 procent av de privata gästbäddarna 
har någon form av privat uthyrning.
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ÅRE SWEDEN – HEMSIDA & SOCIALA MEDIER
På företagens uppdrag driver Åre Destination hemsidan 
aresweden.com med målet att inspirera och ge en helhets-
bild av Åre med fokus på Åre året runt och olika aktivitetsom-
råden som är tillgängliga för gäster hela året.

aresweden.com har en bas i Åres samlande kalender och 
events. Fokus för hemsidan ligger på att publicera inspiration 
i form av artiklar, tipslistor, profiler, bilder och filmer. Trafiken 
till hemsidan genereras framför allt från så kallade öppna 
sökningar (webbsökningar på till exempel Åre+vandring) 
och därför har vi dedikerade landningssidor inom specifika 
intresseområden som restaurang, vandring, cykling med 
mera. Dessa kopplas vidare ihop med listor över företag som 
erbjuder aktiviteter inom respetive intresseområde. 

Målet med den strukturen är framför allt att hänvisa gäster-
na till respektive företag där försäljningen sedan sker. Konver-
teringsgraden från aresweden.com ut till företag ligger över 
året på cirka 25 procent. Den genomsnittliga gästen besöker 
sajten i över nio minuter. Fördelningen mellan svenska och 
internationella gäster är 30 respektive 70 procent.

Under det här året har Trailrunning lanserats som ett nytt 
område på sajten. Åre Destination äger och utvecklar den 
digitala ledguiden Åre Trails (aretrails.com). Under somma-
ren 2020 ökade trafiken på aresweden.com med 65 procent 
jämfört med sommaren 2019. De fem mest besökta artiklar-
na och sidorna under sommaren var:

1. Fem vackra vandringsfavoriter
2. Åres bästa badstränder
3. Barnens Åre
4. Sommarens Bucket List
5. Fem vackra vattenfall

Utöver aresweden.com sker extern kommunikation på 
Instagram och Facebook. I dessa kanaler är det vackra vinter-
bilder som skapar störst uppmärksamhet i form av interak-
tion från andra användare. Tipslistorna som läggs upp för 
varje månad är också uppskattade publikationer.

FILM- & BILDMATERIAL
Exempel på filmmaterial som tagits 
fram under året är inom områdena 
trailrunning, cykel och värdskap. Åre 
Destination investerar löpande i film- 
och bildmaterial som främst används i 
Åre Swedens kanaler men som också 
kan användas som pressmaterial. 
Det finns också en film- och bildbank 
som medlemsföretagen kan använda 
kostnadsfritt (se mer under Medlems-
kommunikation nedan). 

MAGASIN ÅRE 
Den andra helårsupplagan av Maga-
sin Åres International Edition tas fram 
på uppdrag av Åre Destination/Åres 
företagare. Denna upplaga är främst 
ett ”på-plats”- magasin precis som  
Magasin Åres originalupplaga. Den 
följer också med på olika säljuppdrag 
som till exempel via säljare på bo-
endeanläggningarna som förmedlar 
paket till grupper, konferenser och 
möten. Via den här upplagan får inter-
nationella gäster en kvalitativ produkt 
som visar upp Åres breda utbud av 
sommar- och vinteraktiviteter i ett 
snyggt format.
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PRESS & PR
Åre Destination löpande ett antal förfrågningar från journa-
lister rörande pressbesök, kontaktförfrågningar, bildmaterial 
med mera. Under det här året har dessa förfrågningar varit 
extra många på grund av det stora intresset för Åre i relation 
till den pågående pandemin.

Vi koordinerar pressbesök där resultatet vanligtvis är publi-
cering av en artikel om Åre i svensk och/eller internationell 
press. I vissa fall koordineras en visningsresa med flera inslag 
av aktiviteter, restaurangbesök och boende under ett antal 
dagar. I andra fall ordnar vi med passande bilder till artiklar 
eller ger tips om företag, personer och aktiviteter att ta kon-
takt med/genomföra. Förfrågningar om internationella press-
besök under det gångna året kom framför allt från Tyskland 
och Storbritannien på grund av de etablerade flyglinjerna från 
Berlin och London.

Under kategorin PR ingår också externa film- och TV-pro-
duktioner. Under verksamhetsåret hade spelfilmen Tills Frank 
skiljer oss åt, som utspelar sig i Åre, premiär. 

Produktionsbolaget Jarowskij startade inspelningen av en ny 
programserie för SVT i maj - Sveriges starkaste familj - som 
sändes under hösten 2020. I serien tävlar sju vältränade fa-
miljer mot varandra i fysiska och mentala utmaningar guidade 
av programledarna Sanna Kallur och André Pops. 

I slutet av juni 2020 hade serien Åreakuten, som spelades in 
sommaren 2019, premiär. Det är ett relationsorienterat dra-
ma i sjukhus- och räddningstjänstmiljö i tio avsnitt. Åreakuten 
är en originalserie från Viaplay som producerats av SF Studios 
och sändes från start i hela Norden. 

Åre Destination är behjälpliga med dessa produktioner från 
start till premiär. Det rör till exempel att hitta förslag på lämp-
liga inspelningsmiljöer, att förmedla kontakter för att hantera 
dessa, kontakter till boende och annan service. Även mar-
kägarfrågor och delaktighet som värdar vid premiärer ingår i 
den här delen av arbetet. 

MÖTES- OCH KONFERENSMARKNAD
Mötes- och konferensmarknaden har påverkats väldigt tydligt 
av pandemins effekter. Från mars och framåt har inga ge-
mensamma säljaktiviteter genomförts mot denna målgrupp. 
Under hösten 2019 hann vi dock med att genomföra fyra 
aktiviteter tillsammans med säljarna för Åres olika mötes- och 
konferensverksamheter. 

Aktiviteterna genomförs av individuella företag under den ge-
mensamma flaggen Åre Sweden. Under dessa träffar och så 
kallade roadshows visar vi att Åre är ett förstklassigt alternativ 
för att arrangera möten och konferenser under hela året.
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FRUKOSTMÖTEN
Under året samlar Åre Destination företag till frukostmöten en 
gång varje månad. På dessa möten delas aktuella händelser 
och nyheter och vi följer gemensamt Åres utveckling. Vi har 
fortsatt ett högt antal deltagare med mellan 50 och 70 med-
verkande per tillfälle även efter att vi i mars 2020 övergick till 
att hålla digitala frukostmöten.

ÖVRIG MEDLEMSKOMMUNIKATION
Ungefär var tredje vecka skickar Åre Destination ut ett nyhets-
brev till medlemmarna som innehåller aktuella händelser, 
insatser och information. 

Via utskicket Medlem till medlem kan företagen internt  
möjliggöra erbjudanden till varandra. Utöver detta  
administrerar Åre Destination sin medlemsgrupp på Face-
book. 

Under vintern lanserades ett nytt kommunikationsformat i 
form av löpande mejlutskick med aktuell information om den 
pågående pandemin. Från det första utskicket den 28 mars 
2020 skickades ett informationsmejl om covid-19 i snitt varan-
nan dag fram till 15 april. 
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MEDLEMSKOMMUNIKATION

FILM-OCH BILDBANK 
Åre Destinations film- och bildbank 
är tillgänglig för våra medlemsföretag 
och används i syfte att marknadsföra 
Åre. Denna fylls löpande på med både 
bild- och filmmaterial och innehåller 
också kampanjmaterial för specifi-
ka aktiviteter som vandring, cykling, 
Åre Höstmarknad, jul och påsk samt 
eventkampanjer som  Höstlov i Åre, 
Höstvandra i Åre och Vårvinter i Åre 
med mera.

ÅRE(T)S FRUKOST 
Den 28 november 2019 hade det för oss nya formatet på Åredagen premiär: nu kallad Åre(t)s frukost. Vi identifie-
rade ett behov av att kraftsamla de olika forum vi arrangerar under året samt av att använda dessa forum för att 
nå ut med Åre Destinations verksamhet till nuvarande men också, förhoppningsvis, nya medlemmar. Copperhill 
var återigen platsen för evenemanget dit vi välkomnade över 400 medverkande. 

Priset till Årets eldsjälar gick till Daniel Larsson, Petter Eklund och Lars Ocklind som tagit ett initiativ till att 
skapa en omsättningsbaserad insamling från sina verksamheter till förmån för Åres utveckling. Dessa tre pion-
järer satsade cirka 400 000 kronor till vilket företag och privatpersoner sedan lade till cirka 250 000 kronor. Den 
insamlade summan allokerades till en insats för att tillvarata potentialen runt Åre strand. 

”För oss som bor och verkar här
klappar hjärtat extra hårt för byn. 
Därför väljer vi som företag att 
avsätta en del av vår omsättning 
till initiativ som gör Åre till en
ännu härligare by.”
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KOMMUNIKATION & INSATSER KRING COVID-19
Det är nära på omöjligt att försöka sammanfatta hela händelseförloppet rörande pandemin 
från slutet av februari 2020, då den lokala samverkansgruppen för hantering av pandemin 
möttes första gången, fram till nu. Det gångna årets händelser innefattar så många olika 
dimensioner och har haft omfattande effekter för Åre.

Dagen innan de alpina världscuptävlingarna skulle dra igång i Åre den 12 mars kom beske-
det att tävlingarna ställdes in på grund av det rådande pandemiläget. Från mitten av mars 
ökade restriktionerna vilket orsakade många avbokningar. Detta skapade en stor utmaning 
kring hur dessa avbokningar skulle hanteras vilket satte stor press på boendeanläggningarna. 

Bokningarna av konferenser slog i botten medan bokningsläget för den privata marknaden 
kvarstod i högre utsträckning till en början. De nationella rekommendationerna innebar att 
endast nödvändiga resor skulle genomföras och hur gästerna skulle förhålla sig till detta inför 
påsken blev en stående diskussion. I mitten av mars var påsken, som 2020 låg nästan en må-
nad senare, fortsatt en välbokad period. I slutet av mars konstaterades dock den förväntade 
nedgången av antalet gäster med 70 procent för påsken 2020.

Under mars månad producerades löpande rapporter och sammanställningar om läget i Åre 
rörande pandemin och dess effekter. Ett exempel på en sådan var afterski-arrangörernas 
beslut om att stänga all afterski- och nattklubbsverksamhet. 

På inrådan av Folkhälsomyndigheten meddelade SkiStar den 31 mars att skidanläggningen 
skulle stängas innan påsk; söndag den 5 april. Beslutet baserades på Folkhälsomyndighetens 
oro inför det resande som påskledigheten förväntades innebära med en ökad belastning av 
vården som effekt. Beslutet om att stänga baserades alltså inte på eventuell ökad smittsprid-
ning i skidsystemet. Trycket från media var mycket stort på hela Åre under den här perioden.

I mitten av april valde Åre Destination att fokusera på att kraftsamla inför sommaren. Osä-
kerheten kring läget inför sommaren var stor. Frågan var om reserestriktionerna skulle lätta 
till följd av minskad smittspridning eller om vi skulle fokusera på en sommar med framför allt 
besökare från närregionen. Skidsystemet hade stängt men verksamheterna i byn och dal-
gången hade alltjämt öppet. Med en önskan om att, om möjligt, bidra till framtidstro satsade 
Åre Destination på några konkreta insatser: expansionen av cykelleder i Björnen och den nya 
satsningen på Åre strand.  

Pandemin har, precis som för de flesta företag, haft effekt på verksamheten. Vi valde att 
korttidspermittera personal och har tvingats varsla en tjänst. Detta drabbar byvärdsfunktio-
nen som är en tjänst vi inte längre kan leverera i Åre Destinations regi. Dock kvarstår budget 
för insatser som rör byvärdsfunktionen.

I början av juni kom beskedet om att de nationella reserestriktionerna skulle lätta från den 
13 juni. Den 26 juni, 20 dagar efter planerad sommarstart, kunde liftarna öppna för vandring 
och cykling. Därmed var årets sommar officiellt igång. 

Det blev en sommar då många gäster kom till Åre bland annat tack vare våra styrkor i ett 
pandemiläge: gott om utomhusaktiviteter och plats. Detta tillsammans med det breda utbud 
av aktiviteter, service och tjänster som Åre företag levererar blev det en sommar med sex 
veckors högsäsong. 

I år har vi också fått se två nya gästgrupper i Åre. Dels handlar det om de som aldrig varit i 
fjällen tidigare och dels om gästen som enbart besökt Åre på vintern och som nu upptäckte 
Åre i sommarskrud.
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EVENT

SkiTour 2020
Längdvärldscupen kom till Åre för 
första gången den 18 februari 2020. 
SkiTour 2020 var en testsatsning av 
Internationella skidförbundet med lo-
kala arrangörer som startade i Öster-
sund och gick vidare till Åre, Meråker 
och Trondheim. 

Det nya konceptet innebar att åkarna 
färdades gemensamt med tåg och 
buss mellan arrangörsorterna för att 
skapa ett mer hållbart evenemang. 
Etappen i Åre blev en utmaning för 
åkarna i form av ett sprintlopp på 
VM-arenan med start i botten av 
målhanget och mål ovanför det sista 
hoppet i störtloppsbacken.

Spartan Ultra World Championship
Spartan Race är världens största aktör inom den växande 
sporten hinderbanelopp. De valde glädjande nog att förlägga 
Spartan Ultra World Championship i Åre 8-10 november 2019. 
Eventet lades vecka 45, i anslutning till höstlovsveckan, och 
totalt medverkade runt 900 deltagare från 35 länder. 

Tävlingen gick ut på att springa en åtta kilometer lång slinga 
med ett 20-tal hinder på varje varv. Slingan startade nere i byn 
och banan gick upp i höjd med Fjällgårdsexpress dalstation. 
Den som sprang flest varv på 24 timmar korades som vinnare 
och den som kunde passera 19 varv (100 miles) kunde kamma 
hem ett redigt pris i form av 1 miljon amerikanska dollar. Det 
var ingen som lyckades med det den här gången men vinnar-
na i både dam- och herrklassen kom ändå upp i imponerande 
16 varv.
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O-ringen 2021 = O-ringen 2022
På grund av pandemin kunde O-ringen 
inte genomföras i Uppsala sommaren 
2020. Evenemanget flyttades därför till 
2021 och därmed flyttas O-ringen som 
ska arrangeras i Åre till året därpå.

Åre Destination arbetar aktivt i någon form med i stort sett alla arrangemang som genomförs i Åre. Vi berörs 
genom olika funktioner inom bolaget genom till exempel markägarfrågor, kontakter rörande marknadskommu-
nikation med mera. Ofta har Åre Destination en roll som värd för dessa evenemang och representerar Åre för 
de eventproducenter som valt att förlägga sina evenemang här. Under ett vanligt år genomförs ett 30-tal olika 
evenemang i Åre. De tillstånd som behövs för dessa evenemang och en rad andra evenemangsfrågor ligger 
numera på kommunens ansvar.

Special Olympics 2021
I december 2019 avsade sig Parasport- 
förbundet arrangemanget av Special Olympics 
2021. Evenemanget skulle ha genomförts i re-
gionen med Östersunds och Åres kommuner 
som värdar i februari 2021.

NYA EVENT
Under året har några nya event ar-
rangerats i Åre.
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Åre(t)s frukost
Antalet deltagare i Åre(t)s frukost 
nästan fördubblades till cirka 400 per-
soner. Under evenemanget pratade 
vi om vad som hände under året och 
vad som var på gång inför 2020. Det 
här året låg också extra fokus på Åre 
Destinations grundverksamhet för att 
identifiera nya medlemmar. Detta är 
ett återkommande evenemang som är 
öppet för alla.
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Höstlov i Åre
Målgruppen för detta evenemang är höstlovslediga familjer. 
Efter våra satsningar bedömer vi att evenemanget har ”hittat 
hem” och är uppskattat av både tillresta gäster och lokala 
familjer. Försäljningen ökade med runt 20 procent för vissa 
aktörer jämfört med förra året. De lokala mäklarna ser också 
att trycket ökar gällande önskemål om visningar under den 
här perioden och ser även resultat av detta i form av fastig-
hetsköp. Förlängningen av höstlovet innebär att oktobers och 
novembers gästnätter ökade med 17 procent respektive 19 
procent under hösten 2019. 

EVENT I EGEN REGI
Åre Destination driver även några event i egen regi.

Åre Höstmarknad
Normalt samlar vi runt 200 utställare och matleverantörer till 
Åre Höstmarknad den sista helgen i september. Uppskatt-
ningsvis drar evenemanget 20 - 25 000 besökare varje år där 
majoriteten besöker Åre på lördagen. Nyheter 2019 var om-
rådet Grönbete på Kyrklägdan samt afterworken After Market 
som arrangerades i parken efter att marknaden stängt. Under 
2020 kunde Åre Höstmarknad inte genomföras i sitt vanliga 
format på grund av rådande pandemiläge. 

Jul i Åre
Den 22 december 2019 startade julen 
i Åre med julmarknad i Duved. Mellan 
22 och 24 december byggdes en my-
sig julmiljö upp på Åre torg där också 
tomten var på plats och tog emot 
önskelistor i sin julstuga.

Valborgsfirande 
Den 30 april var Åre Destination med 
och arrangerade Valbordsmässofiran-
de i Duved och i Åre tillsammans med 
Åre by- och turistförening.

Kongress
Åre Destination står som ägare till 
arenan i Holiday Club via det helägda 
bolaget Åre kongress AB. Ägarskapet 
ska säkerställa byggnadens funktion 
som arena för större evenemang som 
Alpina VM 2019, Åre Sessions och 
O-ringen. Det ska också ge fortsatt 
möjlighet till att utöka antalet grupper/
konferenser som nyttjar arenan. Holi-
day Club Sport & Spa arrenderar are-
nan av Åre Destination fram till hösten 
2021. Uthyrningsläget av arenan är 
sedan mars 2020 kraftigt påverkad av 
det rådande pandemiläget.

CITAT FRÅN FÖRETAGEN 

”Full aktivitet i dalen hela veckan och det kändes verkligen 
att Åre blivit en naturlig destination för novemberlovet.”  

”I år kändes höstlovsveckan som en sportlovsvecka.”

VERKSAMHETSRAPPORT 2019/2020



12

EVENEMANG UNDER PANDEMIN
Vi bedömer att det fortfarande finns ett högt intresse för att arrangera evenemang i Åre även om pandemin för-
hindrar detta för tillfället. Än så länge är det svårt att överblicka effekterna för de arrangörer som tvingats ställa 
in sina evenemang. Följande evenemang var sedan innan pandemiutbrottet planerade att genomföras i Åre.

 » Audi FIS Ski World Cup 12-14 mars  Inställt
 » Årefjällsloppet 14 mars  Genomförs med öppna starttider/slots
 » Åre Business Forum 25-27 mars  Flyttas till september och i liten skala
 » Rix FM i fjällen 2-5 april  Inställt
 » Skutskjutet 18 april  Inställt 
 » Redbull Homerun 12 april  Inställt
 » Åre Sessions 30 april – 3 maj  Inställt
 » Workout Åre 22-24 maj  Inställt
 » Åre Bike Opening 4-7 juni  Inställt 
 » St Olavsloppet 24-27 juni  Inställt
 » Åre Extreme Challenge 24-27 juni  Inställt
 » Fjällmaraton Öppet Fjäll 27 juni  Fyttas till augusti,  öppna starttider
 » Åre Bike Festival 1-5 juli  Genomförs huvudsakligen i digital form
 » Västgård Game Fair 24-26 juli  Inställt
 » Fjällmaraton 25 juli-1 augusti  Genomförs med justieringar som öppna starttider/dagar
 » Åre Golfvecka 27 juli-2 augusti  Genomförs
 » Swedeman Xtreme Triathlon 8 augusti  Inställt 

Jul i Åre
Den 22 december 2019 startar julen 
i Åre med julmarknad i Duved. Mellan 
22 och 24 december byggs en mysig 
julmiljö upp på Åre torg där också 
tomten är på plats och tar emot öns-
kelistor i sin julstuga.

Valborgsfirande 
Den 30 april var Åre Destination med 
och arrangerade Valbordsmässofiran-
de i Duved och i Åre tillsammans med 
Åre by- och turistförening.

Kongress
Åre Destination står som ägare till 
arenan i Holiday Club via det helägda 
bolaget Åre kongress AB. Ägarskapet 
ska säkerställa byggnadens funktion 
som arena för större evenemang som 
Alpina VM 2019, Åre Sessions och 
O-ringen. Det ska också ge fortsatt 
möjlighet till att utöka antalet grupper/
konferenser som nyttjar arenan. Holi-
day Club Sport & Spa arrenderar are-
nan av Åre Destination fram till hösten 
2021. Uthyrningsläget av arenan är 
sedan mars 2020 kraftigt påverkad av 
det rådande pandemiläget.

VERKSAMHETSRAPPORT 2019/2020



UTVECKLINGSGRUPPER
Under året samlar vi löpande företag i olika utveck-
lingsgrupper. Detta är värdefulla forum där företagen 
delar med sig av sina erfarenheter. Genom dessa 
kan vi skapa en samlad bild av utvecklingen och göra 
prioriteringar framåt. Under året har nedanstående 
grupper varit aktiva. Varje grupp träffas mellan två och 
sex gånger per år. Från mars 2020 har mötena blivit 
mer frekventa.

 » Boendeanläggningar
 » Handel
 » Biking Åre
 » Värdskap
 » Spår och leder
 » Mötes- och konferensmarknaden
 » Restaurang

Exempel på resultat och utveckling som skett tack 
vare dessa grupper under det gångna året är projek-
tet Biking Åre och de satsningar som kan göras via 
cykelprojektet. Detta både i form av utformning av 
en gemensam strategi, uppförandet av cykelleder i 
Björnen och en satsning på Kallsjön runt på cykel med 
föreslagen startpunkt från Björnen. 

Spår- och ledgruppen har under året tagit fram 
en ny fysisk vandringskarta med hjälp av trailrun-
ninggruppen. Detta driftas av SkiStar. Även här har 
prioriteringar av satsningen på cykel gjorts.

Inom mötesmarknadsgruppen hann vi innan pan-
demin genomföra flera gemensamma aktiviteter:

• Oktoberfrukost i Stockholm 
Evenemanget syftade framför allt till att bygga 
vidare på relationer med tidigare kända kunder 
och på att starta nya med icke kända kunder. Det 
var ett välbesökt och uppskattat evenemang med 
70 medverkande.

• Roadshow Malmö-/Helsingborgsregionen 
Åres säljare delades upp på två slingor som 
under en dag genomförde cirka 15 kundbesök. 
Satsningen fick ett mycket bra utfall med flera 
förfrågningar från större grupper. 

• Roadshow Trondheim/Oslo 
Under den här turnén genomfördes 18 kundbe-
sök på olika företag. Att Åre besökte dessa verk-
samheter under gemensam flagg var uppskattat.

På grund av den rådande pandemin ställdes de fyra 
kommande planerade aktiviteterna in. De planerade 
aktiviteterna var: besök i Oslo, Örebro, Stockholm och 
Visby.
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Avstånd

från .............................till  ...........................  avstånd (km)

Åre Björnen .................Husåvägen korsning ................ 14,0
Husåvägen korsning  ...Bonäshamn  .............................. 12,0
Bonäshamn ..................Krok ............................................ 5,0
Krok .............................Kall  ............................................ 7,5
Kall  .............................Back ............................................ 2,5
Back .............................Kallrör .................................... 12,5
Kallrör  .......................Konäs .......................................... 7,0
Konäs ...........................Sulviken ...................................... 9,0
Sulviken  ......................Kallsedet ................................. 16,5
Kallsedet ....................Sundet ........................................ 8,0
Sundet ..........................Huså .......................................... 28,5
Huså .............................Husåvägen korsning .................. 5,0

kallsjön runt, totalt avstånd (kall till kall) .........113,5

asfaltsväg, bred

grusväg, bred

grusväg, smal

cykelväg, grus

vandringsled
cykling ej tillåten om 

inte cykel-ikon finns.

vandringsled/stig

badplats

utsikt/sevärdhet

brygga (M/s drottning Sophia)

hotell/vandrarhem

camping

uthyrning, stugor cykelutflykt

restaurang

fika

välkommen till kallbygden!

Väg 336 går från Järpen till norska gränsen och 
bjuder på milsvida vyer och storslagna landskap. 
Välj att åka hela vägen runt - du kan starta här i 
Åre Björnen - eller välj valda delar. 
Kolla om sommaröppettider och tillgänglighet från 
resp. aktör nedan. 

• krok

 Känt vykortsmotiv. Observera trafiken!

 Tur med Haflinger, ridhaflinger.se

• Kall

 Kalls kyrka

 Infopoint: Bygallerian, bygallerian.se, 

 Kalls Hembygdsgård,  Kalls Hembygdsförening

 Hotell Kallgården, hotelkallgarden.com, 

 ICA Nära Kall,  

• kallrör

 Känt vykortsmotiv. P-plats finns.

 Kallrörs Gästhem, 

• konäs

 Konäs Camping, konas.se

• Kallsedet

 Kallsedets Fjällcenter, kallsedet.eu, 

• kolåsen

 Kolåsens Fjällhotell, kolasen.se, 

• huså

 Huså Herrgård

 Huså Åreskutans Fjällriding, aremountainriding.com

ETT SAMVERKANS-
PROJEKT

INTRESSEFÖRENING
KALLBYGDENS



VÄRDSKAP 
Arbetet med värdskap är högt prioriterat i Åre och ett 
område där Åre Destination på medlemsföretagens 
uppdag tagit sig an rollen som koordinator. 

ÅRE I VÄRLDSKLASS - BEMÖTA GÄSTEN
Inom området värdskap ryms även bemötande. 
Under förra året genomfördes ett större utvecklings-
arbete med en förnyelse av upplägget. Fokus lades 
till större del på hur man förhåller sig till värdskapet 
snarare än att fokusera på direkta färdigheter. Detta 
under manéret Tillsammans är vi Åre.

Resultatet av det nya manéret blev lyckat och 
därför planerades vinterkick-offen 2019/2020 enligt 
samman koncept. Tillsammans erbjöd vi två likadana 
träffar två dagar i rad för att hela arbetsgruppen skul-
le kunna delta. Tillsammans är vi Åre var det genom-
gående temat där den så kallade Årefilmen enligt plan 
återanvändes även detta år med positivt resultat. 

Från 17 till 18 december 2019 genomfördes vinter-
kick-offen med värdskapet och vårt gemensamma 
Åre i fokus. Evenemanget drog cirka 700 deltagare 
över två dagar. 

Till det värdskapspaket som Åre Destination lägger 
ut till medlemsföretagen inför vintersäsongen finns 
förutom filmmaterial också presentationer om Åre 
samt frågesportsfrågor om Åre som går att använda 
i verksamheterna. Allt material finns på både svenska 
och engelska. 

Målet med underlaget är att ge konkreta och gemen-
samma verktyg till företag och arbetsledare inför 
deras respektive introduktioner med personal. Kopp-
lat till företagens anställda erbjuder också SkiStar 15 
procent rabatt på liftkort genom medlemskapet i Åre 
Destination.
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VÄRDSKAP - BYN
Inom det här området samordnar Åre Destination 
allt från service för företagen till frågor av praktisk 
karaktär när saker behöver ordnas. Via Åre Destina-
tions byvärdsfunktion har vi varit en extra resurs inom 
skötsel och drift av offentliga platser. 

På grund av en nedgång av omsättning vilket var en 
effekt av rådande pandemi togs tjänsten som byvärd  
bort under våren 2020. Personalkostnaderna har 
därmed gått ner men budgeten för att genomföra 
insatser kvarstår.

Genomförda insatser under verksamhetsåret

Höstmarknad i Åre: skapande av infrastruktur för att 
möjliggöra marknaden.

Jul i Åre: genomförande av uppbyggnaden av en 
julmiljö på torget med tomteaktivitet under tre dagar 
runt jul samt medarrangör av  julmarknad i Duved.

Höstlovet: genomförande av uppbyggnaden av en 
höstlovsmiljö i Åre park.

Ljusslingor: investeringar om cirka 60 000 kronor i 
ljusslingor.

Event: involvering i det praktiska genomförandet av 
cirka 25 olika event som genomförts i Åre.

Påsk: ansvarade för påskpyntning av Åre Torg.

Offentliga platser: ansvarade för uppförande av 
parkbänkar och blomlådor samt plantering av blom-
mor i centrala Åre och Duved.

Pumptrack: Åre Destination äger och ansvarar för 
pumptracken på Åre torg.

Nattåg: mottagande av gäster på nattågen under de 
stora ankomstdagarna söndag och torsdag för att 
guida tillresta gäster.

Underhåll: löpande underhåll av allmänna områden 
som parkbänkar, blomlådor, bodar med mera.

Parkeringar: erbjuder serviceparkeringar till  
medlemmar.

Städdagar: genomförande av städdagar 9 och 11 
maj tillsammans med Åre by- och turistförening. Åre 
Byservice stod för extra insatser kring städdagarna.

VERKSAMHETSRAPPORT 2019/2020



UTVECKLINGSPROJEKT

PÅGÅENDE PROJEKT  

Åre – en cykeldestination i världsklass
 
År tre av tre
Den utökade satsningen på området cykel bidrar 
starkt till att utveckla Åre som ett resmål även under 
sommaren. Fokus för projektet har legat på att 
utveckla Åre som en cykeldestination. Första steget 
var att utveckla konceptet Åre Bike Park XC samt att 
påbörja bygget av Åres första anläggning för XC-cyk-
ling vilket innefattade utveckling av leder och mö-
tesplatser. SkiStar har ansvarat för genomförandet 
av satsningen. I projektet utvecklades också betal-
ningsmodeller och antalet betalande cyklister i Åre 
Bike Bark XC i Björnen fördubblades under det sista 
projektåret.

Arbetet inom cykelprojektet har också fokuserat på 
att skapa en starkare och bredare profilering av Åre 
som cykelort både nationellt och internationellt. Vi 
har sett ett resultat i ett kraftigt ökande antal följare 
i sociala kanaler kring ämnet. Under projektet har ett 
flertal journalister, professionella utövare och influ-
encers besökt Åre och hjälpt till att sprida Åre som 
cykeldestination i rätt målgrupper. Satsningen har 
skapat 17 nya tjänster som motsvarar fem helårs-
tjänster inom cykelnäringen.
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Med den årliga privata finansieringen med insatser från medlemsföretagen som utgångspunkt är en av Åre 
Destinations roller att säkerställa extern finansiering från till exempel Tillväxtverket, Leader och Jordbruksverket. 
Basen av företagsfinansiering är därmed helt avgörande för att kunna ta del av de projekt som bidrar till Åres 
utveckling.

PROJEKT I SLUTET AV  VERKSAMHETSÅRET

Vid utgången av verksamhetsåret 2019/2020 drev Åre 
Destination fyra projekt. 

Åre – en cykeldestination i världsklass 2.0

År två av tre
16,5 miljoner kronor satsas över tre år i projektet för 
fortsatt utveckling av Åre som cykeldestination. Fokus 
ligger framåt på att fortsätta utbyggningen av leder 
och omgärdande miljöer samt genomföra marknads-
insatser för att stärka Åres position som cykeldestina-
tion nationellt och internationellt.

FINANSIÄRER

VERKSAMHETSRAPPORT 2019/2020
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Åre Trailrunning

År tre av tre
Projektet syftar till att sätta Åre på kartan som ett res-
mål som lämpar sig för trailrunning. Detta har även 
en stark koppling till Södra Årefjällen och specifikt till 
evenemanget Fjällmaraton för att möjliggöra arrangö-
rens utvecklingsambitioner. Projektets målsättning är 
att satsningen ska bidra till en förlängning av säsong-
erna och att bevara värdefulla naturvärden trots ett 
ökat tryck på specifika naturområden.

Hittills har projektet möjliggjort produktion av bild- 
och filmmaterial, inventering av leder och profilering 
av leder. En uppdatering av synlighet på den digitala 
kartan aretrails.com samt en fysisk karta lanserades 
till sommaren 2020.

Aktivitetshallen JumpYard
Under verksamhetsåret har arbetet med att möjlig-
göra etableringen av en aktivitetshall fortgått. Efter 
närmare sex års förberedelser startade bygget av 
hallen i maj 2020. Investeringsstöd mottogs från 
Region Jämtland Härjedalen och tillsammans med Åre 
kommun har aktörerna tagit fram en modell som ger 
rabatterat inträde för boende i Åre kommun. Fastig-
heten ägs av PE Invest och driftas av JumpYard och är 
till glädje för både bofasta och gäster. JumpYards akti-
vitetshall invigdes i oktober 2020, lagom till höstlovet.

Utvecklingsprojekt Åre strand
Under vintern 2019 tog tre av Åre Destinations med-
lemsföretag ett initiativ om att samla in pengar till ett 
ändamål som skulle gagna Åres utveckling. Det resul-
terade i en insamling från företag och privatpersoner, 
Årebor som besökare, som tillsammans satsade 650 
000 kronor. Målet för insamlingen var att kunna infria 
en rad åtgärder för att förbättra området Åre strand 
som samlar många tillresta och lokala besökare under 
sommarhalvåret.

Vid starten av sommarsäsongen inleddes  
investeringarna längs Åre strand: 

 » Förlängning av gångvägen ända fram till Åre 
Marina

 » Förlängning av belysning ända fram till Åre Marina
 » 10 nya sittbänkar längs promenadstråket
 » Utegym framför Holiday Club
 » En hinderbana för mindre barn bredvid utegym-

met
 » Separat bryggdel för hopptornet vid Åre Marina
 » Utökad gräsyta vid Åre Marina
 » Komplettering av badstegar på bryggor
 » Anläggning av en enklare beachvolleybollplan
 » Livbojar utmed strandsträckan
 » Städning efter den intensiva vårfloden
 » Yoga- och soldäck på 70 kvm vid Åre Marina
 » 3 större solbänkar
 » 5 nya grillplatser längs stranden
 » Förbättrade bryggor och iläggningsmöjligheter  

vid Åre Marina

FINANSIÄRER
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ATT REPRESENTERA PLATSEN ÅRE
På uppdrag av medlemsföretagen har Åre Destina-
tion en roll som samordnare och ett uppdrag att 
verka för Åres utveckling vilket berör en mängd olika 
frågor. Nedan beskrivs några av dessa.

TRANSPORTFRÅGOR 
Åre Destination behandlar en rad infrastrukturfrågor 
och arbetar kontinuerligt med dessa.

Ett av de viktigaste beskeden som kom under verk-
samhetsåret var att SJ satsar på helårstrafik till Åre 
från både Stockholm och Göteborg med både dag- 
och nattåg. Snälltåget är ett starkt komplement till 
detta och bidrar med kapacitet under vintern, som-
maren och hösten med utgångspunkt från Malmö. 
Sammantaget anses möjligheterna för tågtrafiken i 
Åre därmed vara mycket goda. 

Nedbrutet i reella tal innebär det här att det finns 
450 platser som varje dag är disponibla för resande 
till och från Åre. Det är en möjlighet värd att förvalta. 
Att fungerande tågalternativ nu finns året runt och att 
tågen rullar direkt in i vår dalgång är oerhört viktigt. 

Årets nyheter gällande flyget var etableringen av di-
rektflyg till och från Berlin till Åre Östersunds flygplats 
samt en ny direktlinje från Helsingfors till Trondheim.
Pandemins påverkan på transportsidan är omfattan-
de från mars 2020 och framåt.

SAMARBETSPARTNERS
Åre Destination hanterar ett tiotal skyltplatser i cen-
trala Åre. Dessa säljs till kommersiella partners.

 

UTVECKLINGSFRÅGOR MED ÅRE KOMMUN
Åre Destination och Åre kommun har många kon-
taktpunkter i respektive verksamhet vilka bland annat 
berörs i flertalet utvecklings- och samordningsfrågor.  
Under verksamhetsåret utmärker sig en rad specifika 
frågor som Åre park, drift och skötsel av allmänna 
ytor samt transport- och trafikfrågor.

ÖVRIGA SAMARBETEN & FRÅGOR
Åre Destination samarbetar med ett antal aktörer 
på lokal, regional och nationell nivå. Vi driver frågor i 
samarbete med lokala nationella politiska och offent-
liga organisationer och inom besöksnäringen, i Åre, 
Jämtland/Härjedalen och nationellt. Åre Destination 
har också nära kontakt med lokala föreningar, och 
intressenter rörande projekt och utvecklingsfrågor.

En av de stora områdena som Åre Destination är 
inblandat i rör markägarfrågor i samband med olika 
evenemang, utvecklingsprojekt och infrastrukturfrå-
gor. Till våra samarbetsparter inom olika utvecklings-
frågor hör Regionen, Jämtland/Härjedalen Turism, 
Visit Sweden, lokala föreningar och olika branschkol-
legor med flera.

Vi hanterar också studiebesök och mediebesök och 
frågor från lokala, nationella och internationella aktö-
rer som intresserar sig för Åre. 
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Nedan följer fakta från gästundersökningen somma-
ren 2020. Vintern 2020 genomfördes ingen gästun-
dersökning.

SAMMANFATTNING
 » Gästerna lockas av Åre tack vare det breda utbu-

det av aktiviteter men också av naturen, byn och 
människorna.

 » Ungefär hälften av gästerna är barnfamiljer (46 
procent).

 » Cirka 35 procent reser tillsammans med sin 
partner.

 » 90 procent av gästerna reser med bil.
 » Sex procent kommer till Åre med tåg.

Siffrorna stämmer väl överens med tidigare år med 
undantag för tågresandet som brukar bestå av en 
större andel av resorna till Åre. Den naturliga förkla-
ringen är att färre valde att resa kollektivt under 2020 
på grund av den rådande pandemin. 

Överlag stannade besökarna längre. Detta stämmer 
främst överens med gäster som har eget boende. En 
förklaring till det är det stora antalet anställda som 
arbetade hemma under 2020 och hade möjlighet att 
arbeta var som helst.  

En glädjande slutsats är att 96 procent säkert eller 
troligen kommer att rekommendera Åre som resmål.

Några av de utmaningar som gästerna noterar är till 
exempel skyltning, vandringsleder, slitage i Åre Bike 
Park, hög prisnivå (på bland annat liftkort och restau-
ranger) samt tillgång till cyklar. Tillgången till cyklar 
var begränsad under sommaren 2020 då trycket på 
uthyrarna var långt över det normala.

CITAT FRÅN BESÖKARE
"I Åre vilar en atmosfär som inte finns någon annan-
stans. Man längtar redan tillbaka och kom hem för 5 

dagar sedan ”

" Åre är så nära alpmiljö man kan komma i Sverige. 
Åre har allt, fantastisk fjällmiljö, lättillgängligt, trevliga 

människor och en mysig liten by med shopping och bra 
utbud av restauranger”

" Kombinationen att man kan få fantastiskt natur 
med andra aktiviteter som cykling men även utbu-
det av restauranger osv. Man slipper välja mellan 
att åka till ett ställe som har fina naturupplevelser 

och som har bra service.”

" Gillar nya XC området och hoppas på fler leder och 
spår med olika svårighetsgrader! Toppen för hela  

familjen!

 " Mkt trevlig och ”rent” det märks att det är en by som 
mår bra och att de som kommer dit gör det också, 

många aktiva!!"

OMVÄRLDSBEVAKNING

19

96%
rekommenderar Åre som resmål
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