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prsssmeddelande 20 nov 1995

ÄRETS TURISTFRÄMJABE . HEJA SVERIGEPRISET
I MILJÖNS TECKEN

Henrlk Waldenström ekaParen av EkoParken I Stockholm bllr åretE

Turietträmiare och tår 1995 åre Hela Sverlge-Pri get av HSMA och S J.
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Henrik WaldenstrÖm har med projektet Ekoparken els öppnat allmänhetens

ögon fÖr unik storstadsnära kultur och natur, dels engägerat rese- och turistindustrin på

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

turistströmmar.

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

ekoturister på guidade båtturer i Stockholme nårhet'

Henrik WaldenitrÖm säger så här i en kommentar till utmärkelsen:
-Genom att låta besÖkaina själva få se och känna på vad Ekoparken kan erbjuda-

vårldens enda nationalstadspark- skapas grogrunden till engagemang' Mina tre deviser

visa, vårda och värna ger Stockholm det mentala skydd som behövs' Då kan både

huvudstadsbor och turister varaktigt glädjas åt förstklassig natur ett stenkast från city'

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

naturvärden där ekologisk balans fÖrenas med kommersiella mÖiligheter'

Eldsjåten Henrik WatdänstrÖrn har öppnat Ögonen på rese- och tur'istinCr:strin och

koordinerat enskilda aktÖrers insatser på ett {ör samtliga effektivt och lÖnsamt sätt' "

I juryn sitter Göran Bergerham och Jack Herodes från HSMA samt Bo Bengtsson och

Tage Lind från §TJ.
Heta Sverigepriet- Årets Turistfrämjare arratrgeras fÖr femte året i rad' Tidigare

upåmärksimmade pristagare år Hasse Alfredsson/Sevillapaviljongen, Caj

Malmrosf/attenf estivalen, I ngvar Kampradll KEA och Mats Wed i n /Liseberg skonce rn e n

H$iIA.s Sverigeavdelning bildades 1973. Världsorganisationen HSMA grundades

redan 1927 i U§n. Föreningen har drygt 300 medlemmar i Sverige f rån hela

besoksnäringen. På fÖreningens program står utveckling av marknadsfÖringen i

branscherr. HSMA arrangerar senrinarier, utbildningstillfållen och medlernsmÖten'

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

marknadsföriningsinsatserna inom besÖksnäringen.

STJ bildades 1979 och består av ett hundratal aktiva medlemmar från hela landet

representerande alla medier. FÖreningen bedriver sedan tolv år tävlingen Båsta

Turistbroschyren i samarbete med Next $top Sweden och Hese- och Turistindustrins

Samarbetsorganisation (FITS )

Föreningen arrangerar månadsvisa informationsmöten och studieresor och har ett nåra

samarbete med den europeiska organisationen fÖr turistjournalister FEDAJT.

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