Pressmeddelande:
Nätverksträff för Arkipelagrutten-för ett hållbart
biosfärområde Blekinge Arkipelag
När: Onsdag den 8 mars kl. 18.30-21.00
Var: Kunskapskällan, Soft Center VII, Ronneby

Den 8 mars bjuds det till en första nätverksträff inom ramen för projektet Arkipelagrutten i syfte
att skapa Arkipelagrutten. I dagsläget är redan 40 personer anmälda och som bjuds in till att bidra
till skapandet av framtidens arkipelag i Blekinge. Kvällens agenda består av att fastställa rutten så
som den har skapats under förstudien samt samtala om och definiera vad som behövs för att
biosfärområdet ska bli en attraktiv outdoordestination. Blekinge Arkipelag vill tillgängliggöra rutten
för såväl privatpersoner som företag, genom att skapa produkter, olika typer av service samt
information längs med den. De leder som ska fastställas är för vandring, cykel, segling och
paddling, och de ska diskuteras på nätverksträffen i syfte att sprida information om och skapa
intresset för rutten och hur man kan bidra till att utveckla Blekinges vackra kust och skärgård.
Visionen är att Blekinge blir en attraktiv och hållbar outdoordestination.
Syftet är att tillgängliggöra biosfärområdet och dess unika natur- och kulturmiljöer för att bidra till
en hållbar och levande kust och skärgård.
För mer information: projektledare Simone Wenzel
Telefon: 070-0101576
E-post: simone@blekingearkipelag.se
Vad är Arkipelagrutten?
Projekt Arkipelagrutten ägs av Region Blekinge och genomförs av Blekinge Arkipelag under 2017-2019.
Det finansieras av Tillväxtverket, Sydostleader, Länsstyrelsen och biosfärkommunerna (Karlshamn,
Ronneby, Karlskrona). Syftet med Arkipelagrutten är att tillgängliggöra biosfärområdet och dess unika naturoch kulturmiljöer för att bidra till en hållbar och levande kust och skärgård. Vi vill etablera ett nätverk av
hållbara leder och resmöjligheter genom kust och skärgård inom biosfärområde Blekinge Arkipelag för att:






Främja företagande och arbetsmarknad
Bidra till renare miljö och intakta ekosystem
Fler ska uppleva, bli informerade om och öka sin förståelse för områdets historia och
ekosystemtjänster
Fler ska få fysisk och psykisk rekreation i området
Blekinge Arkipelag ska bli ett för regionen känt varumärke som förknippas med positiva värden

Vår vision är att Blekinge blir en attraktiv och hållbar destination för outdoorturism. Det är vår vackra kust
och skärgård som vi kan knyta ihop och göra tillgänglig för många fler, om vi gör det tillsammans!
OBS! En webbsida är under konstruktion, mer info om Blekinge Arkipelag se www.blekingearkipelag.se

