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Leif Nilsson vill ena Sverige med ett OS

ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA     ANNONS

PORTRÄTTET

När började Göteborg identifi era sig 
som en evenemangsstad?
– Du får gå tillbaka till Jubileums-
utställningen 1923, då Liseberg och 
Mässan byggdes, och politikerna be-
stämde sig för att satsa på turism och 
kongresser. Andra viktiga politiska be-
slut är när Ullevi kom till inför Fot-
bolls-VM 1958 och Scandinavium 
1971.

Vid vilken tidpunkt blev satsningen 
strategisk?
– 1991 när man bildade Göteborg 
& Co var det en tydlig markering att 
man skulle satsa strategiskt på evene-
mang och turism. Kommunen och 
branschen blev ägare och satte sig till-
sammans uppbackad av en bred poli-
tisk samverkan och med hela näringen 
i ryggen. Det var efter att Göran Jo-
hansson (S) och Lars-Åke Skager (M) 
gjort upp och ville samordna nyckel-
aktörerna. På 1980-talet kunde inte 
cheferna på Liseberg, Svenska Mäss-
san och Scandinavium sitta i samma 
rum, det var sådan konkurrens och 
prestige.

Vad betydde Friidrotts-VM 1995?
– Det var under VM vi fi ck ihop hela 
stan, alla fann sina roller och vi ut-
vecklade en bra organisation som Gö-
teborg lever på än idag. Det var ock-
så då vi gjorde Kalaset i stort format 
för första gången och blev den första 
Fan-Zonen, som numera fi nns vid 
alla stora evenemang. Egentligen var 
vi för små, men Göteborg är optimal i 
att vara en kompakt stad med arenor, 
hotell och centrum inom tio minuters 
gångväg. Det är en av våra stora kon-
kurrensfördelar.

Ni var en tight kärna av drivande 
personer, vilken var din roll?
– Det var Bengt Gabrielli, Got Event, 
Mats Wedin, Liseberg, Lennart Man-
kert, Svenska Mässan, Lennart Olaus-
son, Business Region, Claes Bjerkne 
på Göteborg & Co där jag var evene-
mangschef. Min förmåga låg i att jag 
hade en massa idéer och väntade på 
att fönster skulle öppna sig, och när 
möjligheterna uppstod var jag snab-
bast att utnyttja dessa och kunde ska-
pa saker som var bra för helheten. Det 
fanns en intern energi där alla ville 
vara bäst i klassen.

– Vår bransch genomgår en stor ut-
veckling och förändring. Alla måste 
utveckla sig, även Göteborg & Co. 
När Göteborg nu tar fram en ny stra-
tegi kommer det bli förändringar. 
Sammansättningen av aktörer kom-
mer se annorlunda ut när den kom-
munala kakan kommer bli mindre. Då 
måste de kommersiella aktörerna bli 
bättre och ta ett större ansvar. 

– Göteborg står också inför nästa 
stora politiska beslut. Visst har man 
byggt nya Gamla Ullevi, men inget 
stort strategiskt beslut som om man 
ska bygga en helt ny stor arena eller 
inte.

Hur påverkar de kommunala mut-
skandalerna på kort och lång sikt?
– Det blir ett hack i skivan och mentalt 
jobbigt på kort sikt, men på längre sikt 
kommer man jobba sig ur formsvack-
an. Evenemang handlar om samver-
kan, oavsett stad.

Tycker du att evenemangsbranschen 
är etablerad som en näring?
– Ja, under Besöksforum i februari 
berättade Annie Lööf att turism- och 
evenemangsindustrin ska ses som en 
basnäring. Turistnäringen genererade 
ifjol 162 000 heltidsjobb och hade ett 
exportvärde på 87 miljarder kronor, 
vilket är mer än fordonsindustrin.

Vilka förutsättningar har Sverige 
som evenemangsland?
– Sverige har nu fyra bra evenemangs-
regioner. Stockholm har lagt sin stra-
tegi, Malmö etablerade sig genom att 
få Eurovision Song Contest och Göte-
borg är en kreativt ledande motor. Det 
fi nns också ett stort kunnande i Åre 
och Östersund. Bakom dessa fyra sto-
ra fi nns det ytterligare fl er andra starkt 
växande regionala destinationer som 
exempelvis Växjö och Halmstad

Nästa steg i utvecklingen?
– Nu gäller det att få ihop det natio-
nellt och jobba med en evenemangs-
tablå för hela Sverige. Jag tycker att vi 
ska söka ett par stora internationella 
evenemang som ett Vinter-OS eller 
Fotbolls-EM och använda den sam-
lade kompetens som fi nns i alla re-

gioner. Det gäller ett få en nationell 
samling kring ett evenemang med 
Stockholm som huvudort i samar-
bete med övriga regioner kopplat till 
större planerade nationella infrastruk-
turprojekt. 

RF har gått ut och sagt att man inte 
primärt siktar på ett OS.
– Vi måste satsa på de stora prestige-
evenemangen, annars tappar du ner-
ven i satsningen. I Göteborg hade vi 
Boule-SM fem år på raden på Heden, 
men det hade inte fungerat om vi inte 
hade haft ett megaevenemang vart 
femte eller tionde år.

Vad kan man lära av kandidaturen 
för Fotbolls-EM 2016?
– Frågan är om vi inte var för entusi-
astiska och drev på lite för hårt själ-
va. Regeringen kanske skulle sagt ett 
tydligare nej, men vi kanske inte hel-
ler ville lyssna på signalerna som kom. 
Knäckfrågan blev vad arvet skulle bli 
med arenorna efter evenemanget, på 
den punkten måste vi bli duktigare. 
Sedan ska man börja tidigare än vad 
vi gjorde.

Mäts det tillräckligt bra 
i branschen?
– Vi i branschen har vart lite slarviga 
och vårdslösa när vi uttryckt siffror 
om turismekonomiska effekter. Jag 
föredrar stabilare mått som gästnät-
ter och arbetstillfällen. Kunskapen 
att mäta fi nns, men branschen måste 
samlas kring ett mått för turismeko-
nomiska effekter.

Du sitter numera som styrelseord-
förande för STCC, hur ska ni möta 
framtiden?
– STCC jobbar väldigt hårt med att 
utveckla nya arenor. Vi stänger fl yg-
platsen i Östersund och gör om den 
till en motorbana vilket bara har gjorts 
i USA. Vi bygger om Solvalla för att ge 
Stockholm ett stort motorrace. Mobi-
la läktare och utnyttjandet av befi nt-
liga arenor kombinerat med nya typer 
av evenemang som utomhusmatcher 
i ishockey är framtiden. 

TEXT JOHAN THORÉN
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Med Göteborg & Co i back-
spegeln har evenemangsbyg-
garen lyft blicken. Under två 
decennier sprang Leif Nilsson 
snabbast med sin idéportfölj 
i 031-området. Allt handlade 
om att sätta sitt Göteborg på 
kartan som evenemangssta-
den. Nu vill han ena Sverige 
som evenemangsnation med 
”nya grajer” under sin devis: 
”Du kan inte gnälla dig till god 
stämning”.

Med Göran Johansson som ledaren.
– Ja, Göran har haft en helt avgöran-
de betydelse. Genom att han var en 
sådan stark ledare och personlighet 
påverkades många beslut av Göran. 
Men vi var ett team av starka indivi-
der och då krävs ett starkt ledarskap.

Finns det några dolda hjältar som 
gjort stora insatser i skymundan?
– Du har ett tiotal kommunala tjäns-
temän, där Eva-Britt Andersén på tra-
fi ken är en som alltid brunnit för frå-
gorna och löst problem.

Har evenemangssatsningen någon 
gång varit ifrågasatt?
– Det har alltid varit en diskussion 
och politisk debatt i media om huru-
vida man ska satsa massa pengar på 
evenemang som exempelvis Kalaset, 
men satsningen har aldrig varit ifråga-
satt på djupet. Under de här dryga 20 
åren har Göteborg haft en kontinuer-
lig tillväxt av antalet gästnätter.

Fick ni kraft av att Stockholm aldrig 
kom till skott?
– När vi var som bäst hade vi en 
enorm intern kraft som fi ck energi 
av att Stockholm och andra inte fi ck 
ihop det.

Göteborg & Co har länge varit ett 
föregångsexempel, vad händer nu?

FAKTA LEIF NILSSON
Ålder: 63 år.

Karriär: Marknadschef på NCC, evene-
mangschef och senare vd på Göteborg & 
Co. Numera rådgivare och styrelseproffs: 
STCC, Noas Ark, Ostindiefararen, Dunross 
m.fl .

Familj: Gift och två barn.

Bor: Centrala Göteborg.

Intressen: Upplevelser.

Favoritupplevelse: Morgonbadet på 
sommaren.

Favoritlag: IFK Göteborg och Frölunda 
Indians.

Favoritarena: Sverige

Favoritevenemang: När jag spelar 
hockeybockey med ett gäng gubbar i 
Frölundaborg.

Devis: ”Du kan inte gnälla dig till en god 
stämning”.

Leif Nilsson har tillsammans med Göran Johansson varit en 
drivande kraft bakom Göteborg som destination och för att 
hela evenemangs- och turismbranschen blivit en näringsgren. 

Fjällguiden Business TOMTER/BOENDE/KONFERENS

DESTINATION VEMDALEN som ligger 48 
mil från Stockholm och 70 mil från Göte-
borg består av Vemdalen, Björnrike och 
Klövsjö/Storhogna. Områdena ligger på 
bekvämt avstånd från varandra och ett 
och samma SkiPass gäller. 

De senaste åren har Skistar investerat 
i sju nya liftar, varav fyra kopplingsbara 
sexstols expressliftar. Till det nya nedfarter,  
snökanonsystem och belysning. Förra 
året introducerades Snötåget som gör det  
smidigt och bekvämt att ta sig till Vem-
dalen från Malmö och Göteborg.

I STORHOGNA FJÄLLBY byggs det för fullt 
i takt med att efterfrågan på fritidshus i 
svenska fjällen ökar för varje år.

– Hittills har vi byggt och förvärvat 300 
bäddar för uthyrning i Storhogna och i 
grannbyn Klövsjö, berättar Peo Conic, VD 
på Storhogna Fjällby.

Naturen är storslagen, vilket inte bara 
lockar till sig turister, utan även investe-
rare som vill vara med och bygga färdigt 
Storhogna Fjällby.

Alpint och längdåkning av klass gör  
utvecklingspotentialen extra stor. 

– Vi har ett av landets absolut bästa 
snö-kite och turåkningsområden med 
stora orörda vidder. Man går från stugan 
rakt ut på fjället. Dessutom är området 
Vasaloppscertifierat. På Storhogna Hög-
fjällshotell & Spa kan man få experthjälp 
av gamla Vasaloppssegrare som Jan  
Ottosson och Ola Hassis med flera, säger 
Peo Conic.

På senare år har Skistar gjort stora satsningar på nya liftar och nedfarter  
i Vemdalens tre skidområden. Parallellt expanderas det för fullt med nya  
intressanta tomt- och boendeprojekt. 

Nästa steg för Storhogna är att ut-
veckla bykärnan där det kommer att 
finnas aktiviteter för alla som vill ha  
roligt även efter skiddagens slut och 
på andra årstider än vintern. Här finns  
redan hundspann, fjällbastu, isfiske och 
snöskoter. Utbudet kommer att kom-
pletteras med bland annat bowling,  
klättervägg, bistro, butiker, mataffärer, 
badminton- och tennishall.

– Intresset för området är stort, säger 
Peo Conic, som söker fler investerings-
partners. Ju fler som investerar desto 
snabbare kan vi färdigställa.

– Idag finns 150 tomter klara, varav 
knappt hälften redan är sålda. Det finns 
detaljplan för ytterligare 500 tomter 
och totala ytan är cirka 700 hektar. Det  
kommer att göra oss till ett av de enskilt 
största detaljplanelagda fjällområdena 
i Sverige för närvarande. Vi säljer även 
enskilda tomter och man kan även hyra 
våra nybyggda fjällhus via Skistar, avslutar 
Peo Conic. 

KLÖVSJÖ PANORAMA MOUNTAIN LODGE 
& RESORT är en ny fjällby som håller på 
att växa fram i olika etapper alldeles in-
till skidbackarna i Klövsjö. Det är norr-
mannen Tor Erik Westvik som står för 
projektet genom sitt bolag Scandinavian 
Premium Resorts AB.

Två stora hus är nu klara för uthyrning 
med fyra lägenheter i varje hus, från 96 
kvm (6+2 bäddar) till 170 kvm (8+6 bäddar).

– Vi har ett antal nyckelvärden som 

Vemdalen expanderar

utgångspunkt när vi projekterar. Några 
av nyckelvärdena är gott om plats, 
miljövänligt och hållbart, kvalitetstid för 
stora och små, genomtänkt boende och 
bekymmersfritt ägande. Med torvtak 
från Norge, timmer från Ryssland, ek-
golv från Estland, badrum inspirerade av 
Asien, bastu, öppen spis, fullutrustat kök, 
allrum med musikanläggning och TV, 
gratis trådlöst internet och kvalitetssängar 
från Carpe Diem i varje lägenhet tar vi 
boendet i fjällen till en ny nivå, berättar 
Tor Erik Westvik.

Företag som vill ha sin konferens i gen-
uin fjällmiljö kan hyra ett eget hus. Varje 
hus är ritat som en gedigen storstuga 
och med 15 dubbelrum och 10 badrum är 
det tillräckligt utrymme för grupper upp 
till 30 personer. Den ena lägenheten är 
utformad för att vara det sociala hjärtat i 
huset med bland annat dubbla ugnar och 
stort matbord. Allrummet är extra stort 
med öppen spis och där kan man samlas 
för möten, måltider eller fester. 

SKALSPASSET är ett markområde med 
unikt alpint läge intill sexstolsliften Pass-
expressen med härliga carvingbackar som 
har riktigt bra fallhöjd. 

– I Skalspasset har vi hittills byggt 72 
lägenheter i arkitektritade hus där alla 
tomter har kvällsol och milsvid utsikt 
bland annat över Sonfjället och norska 
fjällkedjan. I nästa etapp som pågår just nu 
byggs nya hus med totalt 16 bostadsrätter,  

berättar Gunnar Forss som är projekt- 
ledare för det konsortie som utvecklar  
området.

Nästa stora satsning är Klockarfjället  
bredvid Västliften, där det kommer 
att säljas tomter, byggas bostadsrätter,  
andelshus och även uthyrningsenheter. 

– Gemensamt för Skalspasset och 
Klockarfjället är, förutom den milsvida 
utsikten, att alla tomter har ski in/ski 
out-läge och att vi skapar så stora bilfria  
områden som möjligt. På Klockarfjället 
har alla hus dessutom direkt anslutning 
till längdspår. I en del av området ligger 
också skoterleden direkt utanför stug-
knuten, säger Gunnar Forss.

– Till nästa vinter kompletteras Klockar- 
fjället med en restaurang på 1 200 kvm 
där en känd TV-kock ska engageras. I an-
slutning till restaurangen skall det även 
finnas bageri och sociala ytor med mycket  
puls. Öppettiderna skall vara 7-24 och i 
servicen erbjuds också matkassar med 
läckra råvaror från det lokala skafferiet.

– Tanken är att verkligen tillfredsställa 
alla matintresserade och att underlätta 
vistelsen oavsett om du vill äta på krogen 
eller laga din mat själv. Dessutom skall 
det fungera smidigt även om du kommer 
till Vemdalen utan bil, till exempel med 
tåg eller buss, avslutar Gunnar Forss.

LÄS MER PÅ: skistar.com/vemdalen, 
storhognafjallby.se, klovsjopanorama.se, 
maklarhuset.se/vemdalen.

Fjällguiden Business återkommer i Sport & Affärer Nr 4 (december) och 
Nr 1:2014 (februari). Då tittar vi närmare på fler intressanta projekt i fjällvärlden.
Fjällguiden finns också som årligt återkommande magasin med massdistribution 
i flera morgontidningar och på publika platser, till exempel på turistbyråer, väg- 
och fjällkrogar, hotell och i köpcentrum. Fjällguiden finns även som e-magasin, 
bland annat på www.snorapporten.se och www.sverigeresor.se. 
Fjällguiden 2013 är ute i etern i november.
För mer information: kontakta Pär Fischerström på par.fischerstrom@provisa.se
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