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Leksand – Dalarnas
främsta evenemangsort

Foto: Siljan Turism

Dalarnas starkaste turistmål har i
mer än 150 år lockat besökare med
sina naturupplevelser, traditioner
och evenemang. Här blandas storslagen natur och genuina kulturmiljöer
med en mängd attraktioner som
lockar gammal som ung.
Varje år deltar 25 000 personer
från hela världen i midsommarfirandet när vi reser det som många
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kallar hela Sveriges majstång.
Andra stora reseanledningar är familjefavoriten Leksand Sommarland med över 100 000 besökare
per år. Medeltidsmarknaden har
vuxit till en av landets största och
rankas mycket högt av besökarna.
Vintertid är hockeylaget den
största besöksmagneten med i genomsnitt 6 500 åskadare per match.

Tillsammans med er, som är Sveriges ledande arrangörer, vill vi skapa
ännu fler upplevelser i Leksand. För
att underlätta för er har vi i den här
broschyren samlat grundläggande
information som gör valet av Leksand ännu enklare. Saknas något är
vi endast ett telefonsamtal bort.
Välkommen till Leksand – Dalarnas evenemangsort nummer ett!
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Destination Leksand
Att som turist besöka Leksand har
under decennier för många blivit en
tradition som lett till att vi har närmare 1 miljon gästnätter varje
år. Leksand är det största besöksmålet i regionen och här finns flera
tusen kommersiella bäddar i allt från
hotell av högsta klass till moderna
stugbyar med nära till allt.
170 000 kullor och masar
Inom en radie av 45 minuter med bil
bor här 170 000 kullor och masar.

Tågen på Dalabanan gör tre stopp
i kommunen och tar besökare från
hela Sverige direkt till händelsernas
centrum. Som besökare finns två
flygplatser inom 45 minuter att välja
på.
I Leksand trivs man och det finns
alltid något för alla att göra. Utbudet
av restauranger och caféer överträffar det mesta i jämförelse med andra
orter av Leksands storlek.
En av Sveriges mest välkända
hotellbyar, Tällberg, finns på bara tio

minuters bilresa från centrum. Där
finns boende i världsklass i en unik
miljö med en utsikt som sträcker sig
milsvitt över Siljan.
Nästan som en kuststad
Siljans vatten, hamnen, båtarna och
de många badplatserna gör Leksand nästan till en kuststad med en
fantastisk inramning. Strandpromenaden binder samman centrum med
en av Sveriges största camping och
stugbyar, Leksand Strand.
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Evenemangslotsen
som hjälper dig med allt
”Vi är med och stöttar i
allt ni behöver, från första kontakt till genomfört
evenemang”

Det är enkelt att vara arrangör i Leksand.
Kommunen har lång erfarenhet av att ta emot stora
evenemang. Bland annat har tre melodifestivaler genomförts i Leksand sedan 2006.

Evenemangslots
Linda Hjerpe
Leksands kommun
0247-800 29
linda.hjerpe@leksand.se
Hjälper dig med tillstånd, logistik,
säkerhet, hospitality, marknadsföring,
kontakter, faciliteter, boende, mat, etc.
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Vår evenemangslots Linda Hjerpe
finns till er hjälp för att underlätta
allt som har med tillstånd, logistik,
säkerhet, hospitality och lokal marknadsföring att göra. Hon hjälper
också till att förmedla kontakter till
lokala föreningar som med engagemang och hängivenhet brukar bidra
till lyckade evenemang. Vi är med
och stöttar i allt ni behöver, från
första kontakt till genomfört evenemang.
Hospitality
Vi vet att förutsättningarna för ett
lyckat evenemang handlar mycket

om att personal och artister blir väl
omhändertagna.
Leksand har som arrangörsort
ambitionen att överträffa era förväntningar. Vi har de faciliteter och
den erfarenhet som krävs för att
ge er exakt vad ni efterfrågar och
behöver. Vi kan förmedla bra boende
där turnésällskapet får vara ifred och
vi kan se till att leverera hundratals
måltider till hungriga scenarbetare
och artister. Behöver turnésällskapet
koppla av med någon aktivitet i samband med evenemanget så ordnar vi
det också. I Leksand är allt möjligt,
nästan.

LEKSAND MORA ORSA RÄTTVIK

Starkt destinationsföretag,
Ticnet och lokal exponering
I snart 30 år har turismen i Siljansbygden varit organiserad i
destinationsföretaget Siljan Turism
AB. Här har vi skapat en bas för
att marknadsföra och sälja regionen. Med evenemangen som stora
besöksanledningar kan vi paketera
erbjudanden, förmedla boenden,
marknadsföra kringaktiviteter och
sälja biljetter.

Ticnet och generösa öppettider
Samtliga turistbyråer är ombud för
Ticnet och har generösa öppettider
för evenemangsbesökare som bestämmer sig sent eller på plats.
Effektiva exponeringstavlor
Tack vare Leksands starka turism
menar vi att det är klart motiverat
att marknadsföra evenemanget

lokalt. Kommunen kan erbjuda ett
antal exponeringstavlor som är strategiskt placerade i Leksands centrum
och vid riksvägen. De kräver inget
särskilt tillstånd.
Självklart kan vi också bidra till att
hitta andra former av exponeringar
för att synliggöra ert evenemang och
ge det maximalt genomslag i regionen.
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Fyra arenor mitt i centrum
I Leksand är det nära till allt. Samtliga spelplatser som vi presenterar ligger på bekvämt promenadavstånd från centrum, campingplatsen/stugbyn och besöksparkeringarna. Tack vare alla års
erfarenhet av stora evenemang vet vi hur logistiken runt ett arrangemang ska lösas för att alla ska
vara nöjda. Turnéfordon, bussar, privatbilar och inte minst utryckningsfordon ska kunna ta sig
fram på ett smidigt och säkert sätt.
Arenorna är unika i sitt slag för att evenemanget ska kunna genomföras på bästa sätt med utgångspunkt från arrangörens önskemål. Prissättningen för att upplåta respektive arena utgår från
arrangörens krav och sätts med utgångspunkt från kommunens evenemangsprislista.

Grop

Publikkapa

Tegera arena
Publikkapacitet: 6 500–7 650

Paradplatsen
Publikkapacitet: 5 000
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pen

acitet: 7 000

Gröna rummet
Publikkapacitet: 10 000
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Tegera arena
Tegera arena är en av landets
största arenor utanför våra storstäder. Arenan tar 7 650 åskådare vid
arenaidrotter (främst ishockey).
Vid konserter och andra scenevenemang har arenan en publikkapacitet på 6 500 sittande.
Melodifestivalen har arrangerats
vid inte mindre än tre tillfällen,
2006, 2009 och 2012.
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Under 2013 anlades en betongplatta i Tegera arena vilket gör det möjligt att arrangera betydligt fler typer
av evenemang. Att ställa om från till
exempel ishockey till en konsert tar
nu mindre än ett dygn.
Arenan går att skala ner till mindre
enheter och har också en spelplats
för 600 personer i foajén.

Fakta
Publikkapacitet:
Takhöjd:		
Restauranger:
Barer:		
Kiosker:		
Garderob:

7 650 personer
15 meter (underkant)
3 stycken
9 stycken
6 stycken
6 000 hängare

Parkeringar:
Bussparkering:

1 000 bilar
35 bussar

Elkapacitet:
Bredband:

4 600 A
Trådlöst

Gropen
En klassisk arena mitt i Leksand. Det
korrekta namnet är Sammilsdalsgropen och är en av naturen fantastiskt skapad arena. Varje år reser
vi här hela Sveriges majstång som
ibland lockar över 30 000 midsommarfirare.
För några år sedan höjdes Gropens
lägsta punkt för att säkerställa att
regnvatten snabbt rinner bort. Samtidigt byggdes brunnar för elförsörjning och marken hårdgjordes för att
bära större scenbyggen och tunga

turnéfordon. Hela Gropen är en härligt grön gräsmatta där picknickkorgen kommer till sin rätt i samband
med evenemangen.
Ett av de senaste evenemangen var
en konserten med Benny Anderssons Orkester, BAO, som sålde slut
på de 5 400 biljetter som fanns.
Under 1990-talet och 2000-talet
har flera stora evenemang lockat
7 000-8 000 åskådare vilket får
anses som maximal kapacitet.

Fakta
Publikkapacitet:
Yta publik:

7 000 personer
5 000 kvm

Yta backstage:
2 000 kvm
Avstånd loger:
75 meter
Avstånd servering: 100 meter
Parkeringar:
Bussparkering:

1 000 bilar
35 bussar

Elkapacitet:

400 A
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Paradplatsen
Ett arenaområde som är beläget
mellan Tegera arenan och Gropen.
Alltså mitt i Leksand. Platsen var tidigare en del av det gamla sportområdet Siljansvallen. I anslutning till
den låg en park med en dansbana.
Platsen kallades för Paradplatsen,
därav det passande namnet.
Området som vi nu också lyfter
fram som en av våra arenor för
publika evenemang är på 7 000
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kvadratmeter och har mestadels
varit platsen för tivolin och cirkustält. Kapaciteten för Paradplatsen är
cirka 5 000 personer och området
är lämpligt för festivaler och evenemang som kan pågå under flera
dagar.
Området är lätt att inhägna och det
finns flera alternativ för publikinsläpp och därmed skapa en optimal
logistik inom festivalområdet.

Fakta
Publikkapacitet:
Yta publik:

5 000 personer
6 000 kvm

Yta backstage:
1 000 kvm
Avstånd loger:
50 meter
Avstånd servering: 75 meter
Parkeringar:
Bussparkering:

1 000 bilar
35 bussar

Elkapacitet:

200 A

Gröna rummet
Sommaren 2013 lockade Gyllene
Tider 8 000 fans till platsen som vi
valt att kalla för Gröna rummet. En
8 000 kvadratmeter stor gräsyta,
inramad av en mäktig björkallé,
Leksands vackra hembygdsgård
och Österdalälven.
Spelplatsen är ett alternativ till
Gropen som ligger på andra sidan
björkallén och lämpar sig bättre
för en publik som vill ”rocka loss”.
Gröna rummet är den utomhusarena som har störst publikkapacitet.

Underlaget är gräs och lämpar sig
bäst för endagarsevenemang.
Det finns flera alternativ för
publikinsläpp och därmed skapa en
optimal logistik inom evenemangsområdet.
Turnéfordon kan inhägnas och
placeras i direkt anslutning till backstage. Precis som våra övriga arenor
kan ljudet riktas så att angränsande
bostadsbebyggelse inte störs mer än
nödvändigt.

Fakta
Publikkapacitet:
Yta publik:

10 000 personer
8 000 kvm

Yta backstage:
4 500 kvm
Avstånd loger:
100 meter
Avstånd servering: 100 meter
Parkeringar:
Bussparkering:

1 000 bilar
35 bussar

Elkapacitet:

3 x 63 A
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Evenemangslots:
Linda Hjerpe
Telefon/mobil: 0247-800 29
E-post: linda.hjerpe@leksand.se
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Foto: Magnus Rolands (sid 4, 6, 7, 8), Michael Erhardsson (sid 2, 8), Göran Erlandsson (sid 2), Lina Agnas/rockpix.se (sid 9), Mikael Forslund (sid 9), Daniel Eriksson (sid 10), Per Strid (sid 11), Fredrik Etoall (sid 11). Grafik: Magnus Rolands

Postadress: 793 80 LEKSAND
Besöksadress: Torget 5
Växel: 0247-800 00
E-post: kommun@leksand.se
www.leksand.se
www.facebook.com/leksand.se
twitter.com/Leksands_kommun

