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Verksamhetsidé.
Ur ett hållbart perspektiv samverka, marknadsföra och utveckla Åhus i
frågor som samhälle, infrastruktur, näringsliv och besöksliv.

Bakgrund
Platsorganisation Åhus är en ideell förening som startade 2012 som ett
Leader projekt med anledning av att byn behövde ett samverkansorgan
för att skapa långsiktigt, hållbara och sammanhållande samarbeten för att
stärka Åhus. Föreningen ska i dialog med Kristianstads kommun sträva
efter att förbättra medborgardialogen och korta kommunikationsvägarna
mellan kommun och verksamma samt boende i Åhus.
Föreningen har är ett bra exempel på en organisation som stärkt “tagit
sig ur” ett Leader projekt och lever vidare efter projektet i en fungerande
verksamhet och som är en naturlig del i samverkandet i Åhus.
Föreningen har även drivit ett eget Leader projekt i Medeltida Åhus där en
slinga och app har skapats för att uppmärksamma de medeltida
kulturminnen som än idag finns att beskåda i Åhus by.
Leader Medeltida Åhus. Platsorganisation Åhus har tagit sig ur Leader och
är en fungerande verksamhet som nu har tagit sin naturliga del i
samarbete i Åhus.
Syfte
Förenings syfte är att tillsammans med Kristianstads kommun utveckla
Åhus för invånare, näringsliv och turister.
Vision
År 2030 är vi en av Skånes mest attraktiva orter att bo och verka i. Vi ska
vara en av de ledande turistorterna i Sverige.
Målgrupp
Invånare, näringslivet och turister i Åhus.

Verksamhetens primära arbetsområden
● Medlemmar
(Magnus, Maria)
○ Medlemsvård
○ Föreläsningar
○ Nätverk
○ Nyrekrytering
● Ungdomar
(Jenny & Jens)
○ Vakna Vuxna
○ Praktikanter
○ Aktiviteter
● Nätverk
○ Åhus Business
(Maria & Jenny)
○ Köpmän
(Johanna (nyval))
○ Krögare
(Jessica)
● Evenemang
(E-M & Lotta)
○ Driva egna evenemang/stötta andras evenemang
○ Utveckla evenemang
○ Kalendarium
● Destinationsutveckling
(ledningsgruppen)
○ Trygg i Åhus
○ Destinationsbolag
● Marknadsföring av orten
(verksamhetsledare)
○ Hemsida
○ Medeltida Åhus
○ Kommunikation
■ Sociala medier
■ Nyhetsbrev
■ Annonser, digitalt & print
Hållbar utveckling
Föreningen arbetar för att bidra till hållbar utveckling i ekologiska, sociala
och ekonomiska sammanhang. Föreningen ska verka för hållbara,
långvariga samarbeten med sina medlemmar samt ständigt förbättra
hållbarhetsarbetet så att vi verkar för en god miljö, hälsa samt ett tryggt
och välmående samhälle.

Organisation

