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Balansverkstan, Friskis och Svettis,
Tyresö kommun Naturguidningar,
Tyresö brukshundsklubb, SPF Tyresö,
Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Trädgårdsföreningen Gudö Å,
Tyresö Hembygdsförening,
Krusboda Scoutkår,
Tyresö kommun Kulturförvaltningen,
ABF Södertörn,
Tyresö naturskyddsförening,
Kulturella Folkdansgillet,
Tyresö församling.

Tack för att ni var med i Promenadfestivalen!
Nu har jag gjort en sammanställning av era utvärderingsblanketter –
vi ses nästa år!

Nu har jag fått svar från alla!
Totalt erbjöds 22 promenader av 16 arrangörer, av vilka åtta hade en
promenad/aktivitet, sju arrangörer hade två promenader var, och Svenska
Kyrkan hade tre vandringar (varav en i samarbete med Friskis och Svettis).
Som mest kom 70 personer, som minst kom….ingen!
Totalt var det 240 som gick med på promenaderna, - då var många ”stammissar”
men också många nya. Det var också några ”nya” promenader som hade kommit
till speciellt för Promenadfestivalen, bl.a. Kulturförvaltningens ”Möt forntiden i
Alby”, Tyresö hembygdsförenings ”Vandring i gamla Bollmora”, kommunens
samhällsbyggnadsförvaltnings ”Tyck om Tyresö”.
Av alla deltagande promenadarrangörer ville 13 vara med nästa år, och 3 var
osäkra- det är avhängigt av hälsa och andra faktorer.

Tyresö kommun
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Tel 08-5782 91 00 • Fax
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Information är inte det lättaste…
Jag hade delat ut 700 ex av programmet, fördelat på de tre biblioteken och de tre
vårdcentralerna och i kommunens servicecenter. Dessutom hade vi bekostat en
annons i kommunrutan och månadsbilagan i Mitt i-tidningen, det har legat ute
som information/nyhet på kommunens hemsida i omgångar, det har också
berättats via kommunens Facebook konto…
Nedan ser ni en sammanställning av de uppgifter jag har fått in av er… (alla hade
inte fyllt i detta/fått reda på det):
Hört om genom:
Bibliotek
3
Kommunens hemsida
3
Servicecenter
3
vårdcentral
Mitt i
17
Brukar gå denna promenad
10
Hört av andra
20
Facebook
1
Tyresö Nyheter
1
Berättat för egna medlemmar/genom arrangören: 17 +
fler från Tyresö hembygdsförenings medlemmar
DN på stan
3
Annons på baksidan av rosa tidningen om nya
översiktsplanen
1

Övriga kommentarer/tips:
- Bosse Balansverkstan: Bara två personer (och en hund) kom till
"Tanka naturkraft på lunchen". Men det är ju vad jag förstår ändå
deltagarrekord! Vi hade en trevlig promenad med lite trixigheter.
Deltagarna fick prova på uppvärmning på stenåldersvis, träddrag,
skalbaggsgång och andra övningar i Fältgymmet (som för övrigt kör med
urgamla redskap som trädstammar, slänter och stenar).
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Sedan var det dags för lugn och ro-delen med tyst vandring och en
avslutande sinnesövning i det vackra vädret inne på Storkällan.
De som kom var nöjda (fast hunden blev lite orolig en stund när han
undrade vad vi höll på med, och vi fick ett trevligt resonemang om att
använda naturen för både träning och återhämtning. Hoppas det blir fler
deltagare på kommande evenemang.
-

ABF: Jag hade gärna vetat om att det var en del andra hundaktiviteter
och i så fall ha samkört, lagt det på någon annan dag eller ändrat upplägg
för att locka fler att komma. Jag tyckte min promenad var super mysig
trots att det inte kom så många 

-

Kulturella folkdansgillet: Jag tror att det är bättre att ordna vandringar
utan föranmälan, då kan man vara mer spontan och avvakta dagens
väder. Samtliga väldigt nöjda

-

Tyresö kommun ”Möt forntiden i Alby”: Mer bilder behövs i
marknadsföringen eftersom promenaderna har mkt olika karaktär och
innehåll. I ett samlingsprogram är det svårt att profilera delarna. Jag hade
gjort egna affischer och annons för Möt forntiden i Alby. Kanske
kommunen borde införskaffa en gemensam bärbar högtalare (typ: sele)
för vandringar med många deltagare…det hade vi behövt på söndagen!
Annars ett trevligt arrangemang och bra tillfälle att sprida kunskap om
Tyresö.

-

Tyresö kommun Naturguidning: Även om ingen direkt uppgav
promenadfestivalen som infokälla så tror jag att flera hade sett det. Jag
tycker det var kul att ingå i ett större sammanhang, men tror att det är
bra om det når ut bättre. Tips kan vara att gå ut mer i lokaltidningarna
om att denna festival pågår. Be att de skriver ett reportage. Kanske lite
mer påkostad marknadsföring om det finns budget. Kolla gärna med
Kulturen, de brukar vara bra på att synas och nå ut.

-

Krusboda Scoutkår: Det vore bättre om alla arrangemang var på samma
dag och hade gemensam utgångspunkt, t ex Alby. Så var det förut då
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Albydagen arrangerades. Informationen om promenaderna/aktiviteterna
behöver förbättras för vi fick inte många besökare- dessutom var det
lammsläpp på Alby samma dag så konkurransen blev för hård.
-

ABF/Tyresö Naturskyddsförening: Vi tänker göra en repris nästa år
på vattenvandringen och lägga in den i vårt program. Den var en mycket
trevlig vårkvällsvandring i fågelsången. Men vi gör inte om frågorna längs
Albyspåret nästa år. Bra initiativ. Säkert många trevliga upplevelser på
olika håll. Men det är synd om flera ligger samma dag som man vill gå.
Gör inget om de är utspridda under längre tid. De har ju ändå inget
samband., tror jag.

-

Tyresö kommun ”Tyck om Tyresö”: Man kanske inte nödvändigtvis
måste kalla det promenader eftersom vissa delar av befolkningen är
främmande för att ”promenera”. Alternativ – upptäcksrunda? Det skulle
vara väldigt kul att gå med andra grupper än + 50. Det var väldigt roligt –
jag kommer att minnas det. Absolut ingen vanlig dag på jobbet.

-

ABF/Naturskyddsföreningen ”Vattendragsvandring”: Se till så att
promenaderna inte konkurrerar med varandra, om det kommer in fler
liknande upplägg på promenader återkoppla till de som håller i dem och
informera om detta. Vi på ABF Södertörn kan vara flexibla och har
möjligheter till att erbjuda olika typer av promenader med olika innehåll.
Tips: Uppmana arrangörerna att ta fotografier som de sedan kan dela
med sig av (om man flörtar in sig lite lagom), kan användas för
kommunikation både externt och internt.

-

Friskis och Svettis Stavgångspromenad: Det kom inga ”nya”, bara de
som brukar gå med oss.

Om eventuell tävling:
- Det kanske vore roligt!
- Tävlingar är alltid roligt om man kan vinna priser! Men de får inte vara
för krävande.
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-

En tävling skulle säkert kunna vara rolig, det gör inget om det blir en
dagledig som vinner bara för att den har andra förutsättningar
/möjligheter att delta.

Kommentarer från deltagare:
- Tyresö kommun ”Möt forntiden i Alby”: ”Mycket intressant” ”Tack
för en mycket trevlig och lärorik promenad i Alby” ”Kanske skulle varit
bättre information om promenadens branta karaktär, jobbigt för lite äldre
personer”
-

Tyresö kommun Naturguidningar: Deltagarna var jättenöjda med
båda guidningarna. Många sade att de fått se nya platser och kanske
framför allt att de fick se saker som de annars inte skulle ha lagt märke
till själva. Några nyinflyttade i Tyresö, sade att de flyttat till Tyresö just
pga naturen och var jätteglada för att med hjälp av guidningarna få en
chans att upptäcka mer.

-

Tyresö kommun ”Tyck om Tyresö”: Några Tyresö-bor hade inte
varit i andra kommundelar av Tyresö., så det var givande samtal.

-

Tyresö hembygdsförening: Härlig promenad med engagerad och
underhållande guide!

-

ABF/Naturskyddsföreningen ”Vattendragsvandring”: Vi hade det
väldigt trevlig och deltagarna var kunniga. Naturskyddsföreningen i
Tyresö ville gärna att jag skulle återkomma och hålla i en liknande
vandring nästa år.

Jag ska ha möte med mina kollegor här på kommunen och se igenom era
synpunkter och tips- så att Nästa Års Promenadfestival blir Ännu Bättre! Än en
gång-Stort Tack för er medverkan- utan er hade det inte blivit något!
Med vänlig hälsning
Mette Kjörstad mette.kjorstad@tyreso.se

