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MÅLSÄTTNING
Hitta nya användnings- och utvecklingsmöjligheter för 
herrgården och närmiljön, för att möjliggöra bevarandet av 
kultur- och byggnadsarvet. 

EN VIKTIG DEL FÖR ATT NÅ MÅLET
Ett samarbete med entreprenörer, organisationer och 
övriga aktörer i närmiljön. 

PLANER
- Sommarevenemang och en temamiddag
- Fortsatt utveckling av rekreationsområdet, bl.a. 
inventering och röjning av parken.
- Fortsatt utveckling av uthyrningsverksamhet. 

NUVARANDE VERKSAMHET BESTÅR AV 
- Guidningar i herrgården för beställningsgrupper
- Stora salen hyrs ut för möten och tillställningar så som
bröllop, namngivningsceremonier, minnesstunder 
- Rekreationsområde 

Vi erbjuder därför nu ert företag, er förening, ert bolag eller 
du själv att vara med och stötta kartläggningsprojektet. 



Erbjudande och motprestation:

39 x 42 mm 100,-
- Logo i färg, uppsatt i Herrgården, infotavla.
- Logo visas på Maxmo hembygdsförenings hemsida (klemets.fi) 
- Logo på visas på Vörå kultur- och fritids hemsida (vora.fi)

82 x 42 mm 200,-
- Logo i färg, uppsatt i Herrgården, infotavla.
- Logo visas på Maxmo hembygdsförenings hemsida (klemets.fi) 
- Logo på visas på Vörå kultur- och fritids hemsida (vora.fi) 
- 1 biljett till temamiddag, som ordnas i Herrgården under hösten.

125 x 88 mm 500,-
- Logo i färg, uppsatt i Herrgården, infotavla.
- Logo visas på Maxmo hembygdsförenings hemsida (klemets.fi) 
- Logo på visas på Vörå kultur- och fritids hemsida (vora.fi) 
- 2 biljetter till temamiddag, som ordnas i Herrgården under hösten.

210 x 297 mm                2500,-
- Logo i färg, uppsatt i Herrgården, infotavla.
- Logo visas på Maxmo hembygdsförenings hemsida (klemets.fi) 
- Logo på visas på Vörå kultur- och fritids hemsida (vora.fi) 
- 4 biljetter till temamiddag, som ordnas i Herrgården under hösten.
- Mötespaket Vita Frun för högst 20 personer i utrymmet Gladhammar-Wästrum till ett 
värde av 900 €. I paketet ingår: hyra, guidning, ankomstkaffe med smörgås, lunch, 
eftermiddagskaffe med våffla.
- Kostnadsfri användning av mötesutrymme fram till 31.1.2017. 



Vilken nytta har just du/ert företag av att stödja projektet:

- Goodwill 

- reklam genom synlighet med logo i valbar storlek för att bibehålla och öka
försäljningen, antal kunder, besökare till olika evenemang och tillställningar

- mera kulturtjänster och rekreationsmöjligheter att erbjuda nuvarande invånare, blivande
invånare och säsongsinvånare, nu och på längre sikt

- bidra till möjlighet att upprätthålla och bevara kulturarvet, vilket är en del som inverkar 
på invånarnas trivsel och motivation att hålla landsbygden levande, för alla ålders-
grupper

- uppmuntran till lokalt engagemang, som kunde lämna mera pengar kvar i kommunen, 
mera skatteintäkter som ger ännu bättre möjligheter för att verka på olika sätt i denna 
kommun och område

Betalning till Maxmo hembygdsförening r.f. FI95 4958 1040 0178 91
Referensnummer  19190 / Kartläggning av Tottesunds herrgård och närmiljö

Bidrag anonymt, frivillig summa  ______ euro



Axplock från listan med kartläggnings- och utvecklingsförslag:

• Tillgängligt, levande och attraktivt kulturhistoriskt område för den lokala 
befolkningen, föreningar, företag och andra aktörer

• Allaktivitetscenter
• Utställningar
• Övernattning i rum inredda i olika tidsepoker
• Jean och Aino Sibelius bröllop1892
• Vita Frun
• Lägerverksamhet
• Kulturupplevelser av olika slag t ex skådespel och tidsresor
• Den mililtärhistoriska epoken
• Konferans- och kursverksamhet
• Vandringsled och rekreationsområde
• Green Care – välmåendecenter
• Länk till världsnaturvarvsområdet, infoplats
• Kulturpaketerbjudanden
• Uthyrningsverksamhet
• Sommarevenemang mm.



Tack för din / er medverkan!


