Rapport till kommunstyrelsen
Den ekonomiska utvecklingen på kort sikt ser god ut, vi räknar med ett resultat på ca 500.000 för
2021, vilket är bättre än tidigare år.
Förutsättningar ser även bra ut för 2022, då vi förhoppningsvis får tillbaka våra besökare från
Norge, samt att vi tror att många av de som upptäckt parken under pandemin kommer tillbaka.
På lång sikt finns mycket goda ekonomiska förutsättningar, men då krävs det en satsning på både
underhåll och utveckling av parken.
Sommaren 2021 har parken varit välbesökt, över 35.000 personer har besökt parken.
Det är mycket bra siffror med tanke på av vi p.g.a. pandemin inte haft några större evenemang,
nästan inga gruppresor eller bröllopsgäster och framför allt nästan inga besökare från Norge.
Cupido projekten närmar sig slutet och vi har i projektet genomfört en permanent ljusättning i
området runt Spegelsalen, vilket medför att vi har möjlighet att förlänga säsongen för uthyrning av
lokalen och även genomföra egna evenemang efter säsongen. Vi har varit en del i Lights without
borders, den fantastiska ljus, dans och teater show som utspelade sig på och framför
herrgårdsfasaden. Vi kommer i år att ha premiär för Jul i parken som som blivit framflyttad två år,
där delar av evenemanget också kommer att ingå i Cupido-projektet
De mest närstående utmaningarna är att utveckla verksamheterna i parken café och i Spegelsalen.
Vi vill höja kvalitén. Att besöka parkens café ska höja helhetsupplevelsen för besökaren, inte
riskera att minska lusten för ett återbesök.
Verksamheten i Spegelsalen står inför en förändring efter 2022. Vilken väg vi ska gå är inte helt
klart ännu.
Rottneros Park Trädgård AB har bedrivit verksamheten i enlighet med kommunallagens
bestämmelser. Som det står i 4 § i bolagsordningen så har vi stärkt kommunens attraktionskraft för
såväl boende som besökare i Sunne kommun, det har vi gjort genom att kunna visa upp en
välskött park för alla åldrar samt att vi trots pandemin kunnat arrangera några mindre evenemang.
Styrelsen för Rottneros Park Trädgård AB består av en ordförande och fyra ledamöter. Vd är
sekreterare vid samtliga styrelsemöten. Under årets tre styrelsemöten har ordförande och tre
ledamöter närvarat, samt Vd och kommunchef.
Mellan styrelsemöten har ordförande och vd kontakt ett flertal gånger i veckan för rapportering om
det ekonomiska läget och den dagliga driften.

