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Inbjudan till värdskap
Föreningen SWEDE STOPS verkar för
att i Sverige etablera ett nätverk av näringsidkare (värdar) på landsbygden
som bjuder in husbilsturister att avgiftsfritt övernatta/parkera i max 24h i
anslutning till deras verksamhet.
Syftet är att svenska och utländska
husbilsturister skall få kontakt med
svensk kultur och natur.
Det finns c:a 3 miljoner husbilar i
Europa varav c:a 100 000 i Sverige.

Bakgrund
2014 åkte vi som husbilsturister under
två månader på landbygden i Storbritannien (GB) och Irland (IRL).

Att övernatta på en campingplats kostade c:a 300 kr per natt. Med en restid
på två månader skulle kostnaden blivit
orimligt hög och att vara ute i två månader är inte ovanligt för en husbilsturist.
I stället hade vi köpt en guide (Brit
Stops) som gav oss tillträde till ett nätverk av lokala näringsidkare på landsbygden och som bjöd in husbilsturister
att avgiftsfritt få stå med husbilen i
max 24h i anslutning till deras verksamhet.

Guiden, tillsammans med ett klistermärke på insidan av vindrutan bevisade att vi hade tillgång till nätverket.
En säkerhetsåtgärd gentemot värdarna.
Näringsidkarnas (värdarnas) verksamheter var av allehanda slag: pubbar,
gårdsbutiker, producenter, restauranger, hotell, konstnärer, konsthantverkare och arrangörer av olika aktiviteter på landsbygden.
Vi handlade hos våra värdar lokalt producerade livsmedel och andra varor
och förnödenheter (i husbilen finns
både kyl och frys).

Vi har åkt med husbil i 14 år och besökt
20 europeiska länder. Resan i GB och
IRL var bland de bästa vi har gjort,
mycket tack vare att vi kom ut på
landsbygden och på ett enkelt sätt fick
kontakt med lokalbefolkningen och
kunde njuta av naturen och kulturen på
ett sätt som vi annars inte hade haft
möjlighet till.
Under resans gång
blev vi övertygade om
att det borde finnas
ett liknande nätverk i
Sverige.
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I sex andra länder inom EU finns motsvarande nätverk, och med samma
grundidé, ”la Formule Invitations” som
myntades av en fransk vintidning. Det
franska nätverket bildades 1993 och fick
heta ”France Passion®”.
SWEDE STOPS följer denna idé som
innebär att husbilsturisten:
• Parkerar uteslutande på privat mark
• Lär känna lokala näringsidkare och
kan njuta av lokal mat och dryck
• Får en 24h avgiftsfri övernattning med
det årliga nationella beviset på vindrutan
• Kan handla färsk och smakrik mat och
andra produkter på plats eller delta
olika aktiviteter.
Husbilsturister, svenska och utländska,
skall lockas att stanna till hos lokala
näringsidkare.
Nätverket SWEDE STOPS är under
uppbyggnad (vi startade i mars 2015).
För närvarande finns det avtal med mer
än 70 värdar från Blekinge i söder till
Västernorrland i norr samt på Gotland.
Exempel på värdars verksamhet:

Mathantverkare:
Gårdsbutiker, mejerier, bagerier, kvarnar,
kött- och charkuteriproducenter, marmelader och sylter, rökt och förädlad fisk,
destillerade drycker (whisky, vodka, gin,
snapsar, punsch och likörer), musterier,
vingårdar, grönsaksodlare, bigårdar, chokladpraliner. Gårdsbutiker är ofta kombinerade med kafé eller restaurang.

Övrigt:

Konsthantverkare, keramiker, slott, djurparker och hästgårdar.
C:a 2/3 av värdarna är mathantverkare
som finns med i Eldrimners databas.

Värdar 2020
Guiden säljs, förutom online via hemsidan, även ”över disk” på
några platser.
Vi samarbetar också med de
övriga EU nätverken och är
medlemmar i FEFI, en sammanslutning
av sju länder som ger ut guider.
Nätverket SWEDE STOPS siktar på att
bli välkänt bland husbilsturister i Sverige och utomlands. SWEDE STOPS
skall bidra till att öka antalet besökare
hos lokala näringsidkare på landsbygden.

Inbjudan till värdskap
År 2019 såldes ca 500 guider, varav 15%
köptes av utländska husbilsturister och
nu när vår verksamhet har blivit uppmärksammad önskar husbilsturisterna
att antalet värdar blir fler och att de
även finns över hela Sverige.
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Vi tycker att den verksamhet som
ni bedriver passar in i vårt koncept.
Kom med i nätverket som värd!
Som värd blir ni Gratis medlem i nätverket SWEDE STOPS!
Det är enkelt att gå med
Det enda som behövs är en övernattnings-/parkeringsplats för max 24h
(faciliteter som el, vatten, tömning av
gråvatten och/eller latrin behöver inte
erbjudas).
Och det är allt!
SWEDE STOPS - guideboken innehåller
en hel sida med information om ert företag:
• Information om er verksamhet, produkter och tjänster. På svenska och
engelska.
• Adress, inklusive E-post– och Webbadress. Telefonnummer.
• GPS-koordinater.
• Vägvisning på svenska, engelska och
tyska. Plus QR-kod till Google Maps.
I guiden finns också introduktionssidor
med syftet med nätverket, anvisningar
och uppförandekoder på flera språk
(svenska, engelska och tyska).
Dessutom uppgifter om serviceställen
(latrin, gråvatten, sopor, vatten och
LPG).
Varför gå med?
• Er verksamhet blir i en guide presenterad för potentiella kunder.
• Inga etableringskostnader.
• Inga underhållskostnader.
• En möjlighet att vid besöket informera
om er verksamhet.
• Inget långsiktigt avtal. Det går att avsluta när som helst.
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Och kom ihåg! – Det kostar absolut
ingenting att deltaga!
Anmäl ert intresse!
Genom att använda det enkla formuläret på www.swedestops.eu, kan ni
anmäla ert intresse. Klicka på knappen:

Vill du bli en värd
Om ni önskar, utarbetar vi ett förslag till er sida i guiden.
Vi använder oss av den information som
ni publicerat på Internet.
Och det är gratis?
Det stämmer, det är helt kostnadsfritt
att deltaga som värd.
Vad är haken?
Det finns ingen! Varför inte anmäla ert
intresse genast online och få de förmåner som tillkommer de värdar som
redan är med i nätverket.
Läs mer om SWEDE STOPS på
www.swedestops.eu, och då särskilt
”Syfte” och ”Bakgrundsmaterial”.
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Guiden säljs främst Online via vår hemsida. Guide 2020
är giltig från 15/2-2020 till 31/3-2021
När det tillkommer fler värdar under denna period, får de som köpt
guiden ny information via ett e-postmeddelande.

Vi kommer gärna och besöker er för att närmare
beskriva vår verksamhet.
Hör av er per e-post
eller telefon om ni vill veta
mer.
Vi ser fram emot ett positivt
gensvar.
Med vänlig hälsning
Trygve Bringhammar
Ordförande

Om övernattningsplatserna inte är avgiftsfria, skulle husbilsturisterna
sällan komma på tanken att besöka landsbygden.
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