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Varför ARK56?





Syftet
med projekt Arkipelagrutten 

är att tillgängliggöra

biosfärområdet och dess 

unika natur- och 

kulturmiljöer för att bidra 

till en hållbar och levande

kust och skärgård

Blekingebor



Vision:  
en attraktiv och 

hållbar destination 

för naturturism



Vem är vi?

Företag, föreningar och 
ambassadörer!



Vad är ARK56?



Ett nätverk av hållbara 
leder och produkter
genom kusten och 
skärgården inom 
Biosfärområde Blekinge 
Arkipelag. 
.



vandring…

& paddling…

cykling…

Segling…



13 ”nav” längs 
ARK56



Infrastruktur 
& skyltar



Konkret

• 25 vandringsrundor och leder markerade med ARK56

• 13 stora infotavlor och många mindre infotavlor

• Kajakspång vid Allböle

• 10 nya kajakbryggor

• 29 nya grillplatser

• Nya toaletter

• Tydlig ansvar för drift och skötsel



Kartor



Mobil applikation



Företagsnätverk
49 medlemmar



Nya produkter 
kring ARK56



Profilprodukter & skyltar



Länkade kustleder i ett
Unesco biosfärområde

Du är här nu

Varumärkesplattform 
framtagen av  Milou



Blekinge Outdoor Festival [31 maj – 2 juni]
- Event kring Järnavik där syftet är att knyta samman intresset för vatten, 
natur och friluftsliv i samband med nyinvigningen av Blekingeleden. 

27 28 29 30 31 1 2

Invigningen av ARK56 [2 juni]
-Sker på Eriksberg Vilt och Natur, i samarbete med Eriksbergs familjedag. Familjedagen 
lockade närmare 3000 besökare förra året. Denna dag finns fantastiska möjligheter för 
ditt företag att marknadsföra er och visa upp vad företag aktiva i biosfärområdet 
erbjuder.

Friluftsveckan [27 maj – 2 juni]
- Samlat begrepp för de arrangemang som går av stapeln under hela veckan, 
där företag har möjlighet att visa upp sina verksamheter vid naven längs 
ARK56



Gemensam invigning 2 juni 2019 på Eriksberg
kl. 10.00 – 16.00

• Mässa
• Utställare (företagsnätverket, 

föreningar, nav)
• Upplev ARK56 i komprimerad 

version
• Föreläsningar
• Många prova på-aktiviteter



Du är här nu

Tack!


