
möte om Åres framtid

Nu har du möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på de utvecklingsplaner som 
finns för Åredalen, med fokus på hur dessa påverkar livsmiljön för ÅREs invånare – 
nu och i framtiden.

Onsdag 20 april Kl 16.00 – ca. 20.00
TV4 spOrT arena, HOlidaY ClUB

16.00 – 17.30 informationstorg med bemannade stationer 
 
Möt företag och personer som arbetar med ÅREs utveckling. Ta del av framtids- 
planerna och kom med dina synpunkter. 
 
Holiday Club erbjuder ”after ski” och Sara Oja underhåller med luftakrobatik. Marie 
Persson Björkman visar upp rörelskompisen Oriboo, en liten spelenhet som utmanar 
din snabbhet och koordination och lockar till dans. 

Det kommer även att finnas ett ”Speakers Corner” där moderatorerna Jakob Lindvall, 
Angland Lindvall Development AB och Karin ”Stollan” Stolt Halvarsson, lärare, värld-
scupsarrangör & egenföretagare Preprata, ställer frågor till utställarna och samlar in 
frågor från besökarna inför den kommande paneldebatten.

 »	 ÅRE	Destination	AB
	 »	 Åre	kommun	&	Årehus	(politiker	och	tjänstemän)
	 »	 Peak	Innovation
	 »	 SkiStar	AB
	 »	 Svenska	Turistföreningen
	 »	 Holida	Club
	 »		Diös
	 »	 Dählieprojekt	Åre	AB

Varmt välkommen till ett
17.30 – 19.00 information frÅn scenen

Åre by & turistförening
 » Välkommen och inledning 
   
Åre destination ab
 » Destinationsbolagets nya roll
 » Vision 2020
 » Drömmar om framtiden
 » Peak Innovation

skistar
 » Bolagets roll i Åre
 »  Framtidsplaner för vintern
 » Framtidsplaner för sommaren

19.00 – 20.00 Paneldebatt 
 
 » Hur är dagens livs- och företagarmiljö i Åre och hur vill vi ha det 
  i framtiden?

 » Hur klarar vi av att finansiera all samhällsservice och infrastruktur 
  som behövs i en tätort med 50.000 fritidsboende?
 
Moderatorer:  Jakob lindvall
  Karin ”stollan” stolt Halvarsson

marie Persson björkman
Grundare Movinto Fun

lars-börje ”bulan” eriksson
VD ÅRE Destination AB

eva Hellstrand
Kommunalråd Centern

maria Kjellström
Kommunalråd Västjämtlands Väl

daniel larsson
VD Åre Skidsport

Henrika lavonius Wike
Copywriter & skribent 
Paroll Kommunikation

Åre kommun
Planeringsläge för framtiden och 
koppling till vision 2020.
 » Översiktsplanering Åredalen 
 » Trafikfrågor och parkering
 » Hållbar utveckling
 »  Bostadsförsörjning

alpina Vm 
 » Ny VM-ansökan

lasse lindqvist
VD Peak Innovation

lars mämpel
Kommunalråd Moderaterna

agneta nilsson
Ordförande Åre Ridklubb

Jon olsson
Skidproffs & eventarrangör JOI

niclas sjögren-berg
Destinationschef SkiStar Åre

mats svensson
Styrelseordförande Drömstugan i Sverige

panel:

	 »	 Västra	Björnen	exploateringar
	 »	 Jämtkraft
	 »		Länstrafiken
	 »	 Åre	by	&	turistförening
	 »	 Åre	Hembygdsförening
	 »	 Duved	Tegefjäll-Gruppen
	 »	 Campus	Åre

Med reservation för ändringar.

20.00 – 22.00 after WorK med underHÅllning, buffé & mingel 


