
  

  

 

  

 

Turistinfo Hemavan Tärnaby 
Hemavans Högfjällshotell AB vill bidra till en positiv utveckling av kommunen som besöksmål och att turismen ska 
öka i Storumans kommun. Idag är Hemavans Högfjällshotell den största boendeanläggningen i 
Hemavan/Tärnaby med ett stort antal gäster årligen bestående av företag och privatpersoner från hela världen. 
Vår personal är därmed mycket vana att hantera en stor och bred målgrupp samt mycket god erfarenhet av 
besöksnäringen i området med både lokala, regional, nationella och internationella kunder.  

Vi har framgångsrikt drivit Hemavans Högfjällshotell i sex år med stor utveckling och stora investeringar. Vi har 
gedigen erfarenhet och stort engagemang för turistnäringen i Storumans kommun. Av den anledningen ser vi det 
som en naturlig förlängning att ta oss an uppdraget att bedriva turistinformationen i Storumans kommun. I vår 
grannby Tärnaby har vi inarbetade samarbeten med våra kollegor. Den fysiska platsen för turistinformationen i 
Tärnaby kommer att placeras i Tärnaby Fjällhotell, vilket redan är en naturlig mötesplats och en inarbetad 
anläggning för besökare; på likande sätt som turistbyrån idag finns på Hemavans Högfjällshotell. 

Vi ser en fördel med att turistbyrån kommer kunna fortsätta på liknande sätt som den bedrivs idag, i Hemavans 
Högfjällshotells lokaler samt i samarbete med Tärnaby Fjällhotell. Vi kommer bland annat att erbjuda: 

• Fysisk mottagning och turistinformation på respektive hotellanläggning  
• Fysisk service året runt 
• Destinationswebb som kommer att bedrivas både på plats i Hemavan samt på huvudkontoret i Luleå 
• Samverkan mellan företagen är av största vikt och vi kommer därmed upprätta ett nätverk för företagen 

och föreningar i området för att kunna diskutera information och aktiviteter. 
• Månadsbrev till företagen/organisationerna 
• Informationsmöten, som kommer genomföras minst fyra gånger per år 
• Aktivitetsårshjul som kommer hållas uppdaterad 
• Proaktiva säsongsträffar med områdets företag och föreningar som är verksamma inom turism 

Vi följer Storumans kommuns värdegrunder och kommer att arbeta för att uppfylla de mål och visioner som finns i 
kommunens strategiska plan för utveckling av turismen. Vi kommer även göra allt för att se till att ett besök i 
Storumans kommun är en upplevelse som präglas av gott värdskap, hänsyn till varandra och naturen, valfrihet, 
mångfald och naturrikedom. 

Vi ser fram emot ett bra samarbete och att öka turismen i området! 
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