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Henrlk Yfaldenetröm ekaparen av Ekoparken I Stockholm btlr årete

Turietfrämiare och får 1ågs åre Heta Sverlge-priset av, HSMA och'STJ' \Er- F- 
( ItW so Lt'>'[dsi,'(,+rtwtua)

Henrik WaldenstrÖm har med projektet Ekoparken WWF/Oels Öppnat allmänhetens

ögon för unik storstadsnara kuttui och natui, dels engagerat rese- och turistindustrin på

ett enastående sätt. Därmed har Stockholm fått ett nytt bärkraftigt bidrag för framtida

turiststrÖrnrnar.

t Ekoparken WWF och Stockholm Sightseeing har under 1995 tagit ut närmare 25 000

ekoiurister på guidade båtturer i Stockholme nårhet'

Henrik WaldenstrÖm säger så här i en kommerrtar till utmärkelsen:

-Genom att låta besÖt<ar-na siälva få se och känna på vad Ekoparken kan erbiuda-

L ,ä,fJått änOa nationalstadspark- skapas gro§runden till engagemang' Mina tre deviser

visa, vårda och värna ger $tockholm det meniala skydd som behÖvs' Då kan både

huvudstadsbor och turister varaktigt glädjas åt fÖrstklassig rratur ett stenkast från city'

Juryns motivering lYder så här.
" Henrik Waldenitrbm har skapat en turistattraktion i tiden med bestående kultur- och

naturvården där ekologisk balans lÖrenas med kommersiella mÖjligheter'

Eldsjäten Henrik WatdånstrÖrn har öppnat Ögonen på rese- och tur'istindustrin och

koordinerat enskilda aktörers insatser på ett fÖr samtliga ef{ektivt och lÖnsamt sätt' "

ljuryn sitter Göran Bergerham och Jack Herodes från HSMA samt Bo Bengtssort och

Tage Lind från STJ.
Uela Sverigepriet- Årets Turistfrämjare arratrgeras fÖr femte året i rad' Tidigare

upåmärksämmade pristagare är Hasse Alfredsson/Sevillapaviljongen, Caj

L tvialmrostuattenfestivalen, lngvar KampradllKEA och Mats Wedin/Lisebergskoncernen'

HSMA:s Sverigeavdelning bildades 1973. Vårldsorganisationen HSMA grundades

redan 1927 i U§n. FÖreningen har drygt 300 medlemmar i Sverige från hela

L besöksnäringen. På fÖreningens prograrn står utveckling av marknadsfÖringen i

branscherr. HSMA arrangerar seminarier, utbildningstillfällen och rrredlemsmöten'

Till årltga program hör också OSKAFIS-priset §om delas ut till de bästa

marknadsföriningsinsatserna inom besÖksnäringen.

STJ bildades t979 och bestär sv ett hundratal aktiva medlemrnar från hela landet

representerande alta medier. FÖreningen bedriver sedan tolv år tävlingen Båsta

Turistbroschyren i samarbete med Next Stop Sweden och Hese- och Turistindustrins

Samarbetsorg anisation (FITS)-

Föreningen arrangerar månadsvisa informationsmöten och studieresor och har ett nära

samarbete med den europeiska organisationen tÖr turistiournalister FEDAJT'

För mer information:
Kontakta Jack Herodes på tfn o8-749 4g 43 eller Bo Bengtsson 070-730 41 06
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