Du är här nu
Så lever du varumärket ARK56

HANDBOK
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En handbok
för ARK56
Den här boken är till för alla som är en del av ARK56.
Den är ett verktyg för dig som tar emot gäster, arbetar
med information eller guidar besökare som vill ge sig
ut på äventyr längs våra kust- och skärgårdsleder.
Här sammanfattar vi allt du behöver veta och tipsar
om hur du blir en god ambassadör för vårt gemensamma varumärke!
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ARK56 är ett nätverk av
leder i biosfärområde
Blekinge Arkipelag
2011 utsåg UNESCO Blekinge Arkipelag till biosfärområde på
grund av sina höga natur- och kulturvärden. Som den typiska
lövskogskusten, de grunda vikarna, strandängar, de många
öar och skär som ger området sin karaktär och artrikedom.
Här finns genuina hantverkstraditioner, det småskaliga kustnära fisket, båtbyggeri, lämningar från stenhuggeriepoken
samt historiska byggnader.
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Vad är ett
biosfärområde?
Biosfärområden är utnämnda av
UNESCO och arbetar med att bevara
natur och kultur samt att utveckla
människans samspel med naturen.
De verkar som modellområden där
nya metoder och ny kunskap testas
för att uppnå FNs hållbarhetsmål,
Agenda 2030.
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OM BLEKINGE ARKIPELAG

Vad är
Blekinge Arkipelag?
Blekinge Arkipelag är en ideell förening och samtidigt ett
biosfärområde där ARK56 är en av flera insatser som görs.
Andra exempel är anläggande av nya våtmarker vilket bidrar
till minskning av övergödning i Östersjön, strandstädning och
utbildning inom hållbar utveckling.
Geografiskt sträcker sig biosfärområde Blekinge Arkipelag längs
en stor del av Blekinges kust och skärgård. Syftet är att bevara
områdets unika natur- och kulturvärden samtidigt som metoder
testas för hållbar samhälls- och näringslivsutveckling.
Läs mer på blekingearkipelag.se.
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Föreningen Blekinge Arkipelag arbetar
inom dessa fem temaområden.
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Namnet ARK56
syftar på att vi är en del av biosfärområde Blekinge Arkipelag. Vår plats
på jorden där alla lederna finns är
latituden 56:e breddgraden.
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Vad är ARK56?
ARK56 är ett nätverk av kustleder där besökaren kan cykla, vandra,
paddla eller åka båt för att på ett hållbart sätt utforska biosfärområde
Blekinge Arkipelag. Längs lederna finns så kallade nav med service
och i vissa fall möjlighet att byta färdsätt.
Enklaste sättet att få en översikt av utbudet är via kartguiden på
www.ark56.se och i appen ark56 där du hittar fullständiga detaljer.
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Fyra leder
ARK56 består av fyra olika typer av leder som kan upplevas till fots,
med cykel, i kajak eller med båt. Det unika är att lederna är sammanlänkade och erbjuder möjlighet att byta färdsätt.

Vandringsled

Cykelled

ARK56 har flera vandringsleder – korta
som långa. Lederna är markerade med
orange ARK56-stolpar och finns tydligt

Cykelleden tar med besökaren på
småvägar från Mörrum till Kristianopel.
Leden är omarkerad, men sträckningen
syns tydligt i appen. Vid några av naven
finns cykeluthyrning.

markerade i appen eller på ark56.se.
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Kajakled

Segelled

Kajakleden går genom världsarv och
skärgård. I appen finns förslag på
rutter och strandhugg. Lederna är
fysiskt omarkerade förutom kajakbryggor som har blå ARK56 skyltar.

ARK56 segelled är en rekommenderad
rutt som lotsar besökaren genom
skärgården och ansluter till de flesta
av naven. Appen ger besökaren tips på
upplevelser längs leden.
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Nav
ARK56 leder knyts samman av så kallade nav. Vid naven
möts flera av lederna och det finns möjlighet att växla
färdsätt. Förutom kartor och informationsskyltar erbjuds
mat, boende och upplevelser – och de flesta naven har
dessutom bemannad service via medlemsföretagen.
Om besökaren inte redan har en färdig rutt, så är naven
ett bra ställe att utgå ifrån.
Ringamåla

Hemsjö

.

Olofström
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Flymen
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Faciliteter
ARK56 är mer än vacker natur. Det är också en ovanligt tillgänglig
och trygg outdoor-destination. Mycket resurser läggs på att
skapa god infrastruktur längs lederna med faciliteter av olika slag.
Det rör sig om grillplatser, bryggor och övernattningsstugor,
med mera. På flera platser finns dricksvatten och toaletter.
Det är kommunerna som ansvarar för infrastrukturen längs
lederna. Om något är fel eller trasigt går det att felanmäla i
appen. Bra att veta både för dig och gästerna.

ARK56 ska vara en ren upplevelse. Be därför gästerna slänga sitt
avfall i en soptunna längs vägen eller ännu hellre lämna på en
återvinningscentral. Bägge delar finns markerade i appen.
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”

Be era gäster vara
rädda om naturen.
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Informationstavlor

Vid naven finns stora
stålskyltar med kartor
och information som
hjälper gästen att
komma vidare längs
ARK56 eller uppleva
naturen i närområdet.
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Skyltar
längs lederna
Tydliga skyltar är viktigt när gästerna ska ge sig ut längs ARK56.
Det finns några olika varianter som kan vara bra att känna till.
Berätta gärna att väl inarbetade leder ofta har egen skyltning,
men kompletteras med information om att leden ingår i ARK56.

Ledmarkering

Vandringsleder
skyltas med en
orange ledmarkeringsskylt. Ibland
sitter de på stolpar
som redan tillhör
en befintlig led.

Hänvisningsskylt

Om en sträckning
viker av från en
befintlig led används
en hänvisningsskylt
för att peka ut
riktningen.
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Pictogramskylt

Ibland behöver det
vara tydligt vilken
slags led som avses
och då används
pictogram. Färgen
på skyltarna är
orange för land och
blå för vatten.
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ARK56-appen
ARK56-appen är det mest kompletta
verktyget när gästen vill utforska ARK56
möjligheter. I appen finns en interaktiv
karta där man kan navigera sig runt
och hitta rätt med hjälp av en sök- och
filtreringsfunktion. Den fungerar bra
när besökaren befinner sig mitt i upplevelsen, men kan även användas innan
som planeringsverktyg.
Appen finns både för Android och
iPhone och laddas ner gratis.
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#ark56
Se till att dina gäster sprider information
om ARK56. Tipsa om att de kan tagga sina
bilder i sociala medier med hashtagen
#ark56. Om de vill dela med sig av egna
tips och smultronställen så går det bra att
göra via hemsidan på: tips.ark56.se

Tänk på att kontinuerligt
uppdatera informationen
om ditt företag i appen.
21
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Oavsett om era gäster
är hardcore-hiker och
vill vandra i en vecka,
eller om de vill ut på
en söndagstur så hittar
de med hjälp av vår
fysiska karta.
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Fysiska kartor
Många tycker om riktiga kartor och därför finns en tryckt upplaga som
visar leder, grillplatser, toaletter, dricksvatten, kajakbryggor, med mera.
Denna säljs eller delas ut av medlemsföretagen eller på turistbyråerna.
Om kartorna tar slut så kan du hämta fler på Blekinge Arkipelags
kontor.
Det finns även flyers med översiktskarta över leder och nav, samt
kartor på informationsskyltarna ute vid naven.
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www.ark56.se
ARK56 har en hemsida (www.ark56.se) som innehåller information
om lederna, inspiration, nyheter och en kartguide med filtreringsfunktion för att besökaren snabbt ska hitta rätt.
På sidan finns även turförslag och en gedigen FAQ för den som har
frågor. Webbplatsen finns på svenska, polska, engelska och tyska.
Fördjupad information om biosfärområdet hittar du på
www. blekingearkipelag.se.

24
24

”

Svaren på de vanligaste
frågorna om Blekinge Arkipelag,
biosfärområdet eller ARK56
hittar du på www.ark56.se.
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Profilprodukter
Det finns en rad hållbara profilprodukter framtagna med
ARK56- och Blekinge Arkipelag-logotyper. Erbjud dina gäster
att köpa med sig och bli ambassadörer för oss. Det finns
till exempel egna avfallspåsar med logotyper som gör nytta
både för hållbarheten och varumärket.
För varje såld produkt går 5 kr till Blekinge Arkipelag och
företaget får 15 procent i provision. Du kan beställa profilprodukter via oss. Hör av dig till info@blekingearkipelag.se.
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Ambassadörskap
Som medlem i ARK56 nätverk är du en viktig ambassadör.
Det är mötet med dig som skapar bestående intryck och
påverkar hur besökaren väljer att prata om ARK56 med
andra, rekommendera, stanna längre och återvända.
Din verksamhet är en del av helhetsupplevelsen vilket
ställer krav på service, hållbarhetstänk och produkter.
Samtidigt syns ditt företag som en del av en större
reseanledning som attraherar många besökare.
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Du är förmedlare
Din roll är att förmedla till besökaren vad som är så speciellt med
ARK56. Inspireras av visionen och fundera på hur du kan använda
värdeorden i din verksamhet. Det är viktigt att våra budskap genomsyrar allt för att besökaren ska hitta den unika ARK56-känslan.

Vision

Du vill berätta för
världen om det.
För du känner det. Det nyfikna bakom
varje krök, det stora i utmaningarna,
det lilla i närheten, det uppfyllande i
andetagen. Känslor som tar dig över
öppna vatten, längs slingrande stigar
och knastrande grusvägar. Ensamma
klippor och myllrande historia, natur
och kultur. Alla borde få känna det du
känner. Det äkta.
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Mission

Vi är förmedlare.
Förmedlare av hundra, tusen, tiotusen årsskapande och utveckling.
Fjärdarna, öarna, strandängarna, ekbackarna, granskogarna. Gråa bodar,
röda stugor, stolta gårdar och resliga
kyrkor. Allt som format landskap och
människor. Vi gör det för att fler skall
få uppleva det. Inte för många utan
precis lagom. Vi gör det för att det
skall leva överallt här, att vårt hörn
av världen skall vara fyllt av levande
liv, av kraft och framtidstro. Visst gör
vi det för oss själva, för vår stolthet.
Men mest gör vi det för alla andra,
för allt de inte får missa. Kom.

Värdeord
Äkta
Välkomnande
Tidlöst
Hållbart
Utmanande
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Därför är
ARK56 så speciellt
Blekinges kust- och skärgårdslandskap liknar inget annat och
det finns en mängd anledningar för era besökare att utforska
våra leder. Här listar vi några argument.
Skärgård med många öar
Unesco biosfärområde och världarv

Naturkontraster med hav och skog
Valmöjligheter mellan helheten eller vissa delar, allting
Praktiskt sammankopplat med hög grad av service
och säkerhet tack vare naven

Idyllen med det pittoreska och lantliga
Olika möjligheter att uppleva ARK56 – vandra, cykla,
paddla, segla, springa, simma, rida
Bidrar till hållbarhet
Går delvis genom ett världsarv
Varierande svårighetsgrad från korvgrillning till
swimrun
Nära och hanterbart
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Skärgården och
Unesco biosfärområde
Skärgården med sin lövskogskust och
tusentals öar i sig och utnämningen till
biosfärområde är de absolut tyngsta och
mest avgörande argumenten. De är ständigt
närvarande och ger Blekinge något få kan
mäta sig med.
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Du är vår
vägvisare
Som ambassadör för ARK56 visar du vägen. Du kan ge
förslag på rutter och tipsa om medlemsföretag som finns
längs lederna. Var man kan fika, var det finns uthyrning,
vilka sevärdheter man passerar – eller något helt annat.
Använd kartguiden på ark56.se där du kan se alla medlemmar och vad de erbjuder.
Det är viktigt för ARK56 att nya produkter utvecklas som
knyter ihop våra leder och medlemmar ännu mer. Som
exempelvis att underlätta för färdmedel att hämtas vid
ett nav och lämnas vid ett annat. Kanske har du någon
annan bra idé?
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Via visitblekinge.se/ark56
kan besökare boka färdiga
upplevelsepaket.
36
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Skapa egna
upplevelsepaket
Vissa vet inte vad ARK56 kan erbjuda medan andra vet precis vad
de vill ha. Försök hjälpa dina gäster på traven. Det finns turförslag
och bra filtreringfunktioner via kartguiden på ark56.se och på Visit
Blekinges hemsida finns färdigpaketerade koncept.
Men har du tänkt på vad du själv kan erbjuda och vad som finns
i din närhet? Sätt ihop dina egna paket i samarbete med kollegor
längs lederna. Grillkvällar med mat från lokala producenter, kajakpaddling med övernattning på gästgiveri, cykeltur med studiebesök
på ett galleri – eller precis vad som helst som förhöjer upplevelsen
för gästen.

Allt vi gör och säger syftar till att
ta emot våra besökare på bästa
sätt. Allt från vägvisande skyltar
till smarta paketlösningar och
spontana övernattningar. Vi är här
för våra gäster som hälsar på.
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Hållbar
outdoor-destination
Allt som görs inom ARK56 ska ha minsta möjliga miljöpåverkan.
Målet är att skapa hållbara upplevelser för besökare och ett
hållbart liv för oss som bor här.
Tänk på att vara en hållbar förebild för besökarna. Återvinn,
använd förnybara förpackningar, servera ekologiskt, minska
matsvinn, använd färre kemikalier – och uppmana gästerna att
vara varsamma i vår natur.
På Blekinge Arkipelags hemsida finns
handboken ”Hållbar utveckling inom
besöksnäringen” som ger konkreta
förslag på hur ditt företag kan jobba
med hållbarhet. Handboken finns
som PDF under fliken Besöksnäring/
Hållbar besöksnäring.
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I varje satsning vi gör, i varje aktivitet
vi planerar, ska vi göra det med minsta
möjliga påverkan på naturen och miljön.
För att inte skapa obalans i naturen,
nu eller i framtiden. Vi ska hela tiden
bejaka och bevara våra naturresurser
och värden som finns i vårt
biosfärområde.
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Visa upp att du
är en del av ARK56
Som medlemsföretag har du tillgång till en fasadskylt som visar
att du är en del av ARK56. Se till att den sitter uppe tydligt. Om du/
ni är nya medlemmar som inte har fått skylten, hör av er till oss.
ARK56 har även ett emblem som du kan använda i din externa
marknadsföring, till exempel på din hemsida och i sociala medier.
Emblemet laddar du ner via vår Toolbox.
I Toolboxen finns också dokumentet ”Riktlinjer för kommunikation
och marknadsföring för anslutna företag och kommuner.”
Här finns textexempel som kan tillämpas när du pratar om ARK56.
Detta för att ge en konsekvent bild av det vi kommunicerar till
besökarna.

TEXTEXEMPEL:
[DITT FÖRETAGSNAMN] är en del av
ARK56 – ett nätverk av leder för vandring, cykling och paddling som visar
dig runt i biosfärområdet Blekinge
Arkipelag. ARK56 visar dig var du äter
bra, sover gott och hittar de vackraste
platserna och de bästa naturupplevelserna i Blekinges skärgård. Läs mer på
ark56.se.
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Pssst...prata gott
om alla medlemmar
och smultronställen
som vi har i Blekinge.

Vi samverkar inom ARK56
Infrastruktur och skyltning
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Länsstyrelsen i Blekinge

Huvudman
Region Blekinge
Företagsnätverk/Hållbarhet
Blekinge Arkipelag
Marknadsföring
Visit Blekinge
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Vi gör det
tillsammans
Företagsnätverket i ARK56 har redan
mer än 60 medlemmar som tillsammans skapar kännedom om ARK56
och Biosfärområde Blekinge Arkipelag.
Samtidigt är det en viktig plattform för
produktutveckling och samarbeten.
Du får extra synlighet, möjlighet att
delta i seminarier och hjälp att komma
igång med ditt hållbarhetsarbete.
Men viktigast av allt är såklart att
erbjuda service och produkter för att
besökaren ska kunna uppleva ARK56
fullt ut.
Aktuella medlemsföretag finns alltid
i appen, på ARK56, Visit Blekinges
och Blekinge arkipelags hemsidor.
Ditt företag har dessutom möjlighet
att presentera sig mer utförligt på
www.blekingearkipelag.se under
ARK56-fliken.
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Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4, 372 36 Ronneby
0706-32 25 45
info@blekingearkipelag.se
@ Copyright 2021 Blekinge Arkipelag
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