
Riksdagsledamot Marco Venegas (MP) på praktik på Scandic
Stora Hotellet
Måndagen den 14 maj praktiserar riksdagsledamoten Marco Venegas (MP) hos Tell Mellander på Scandic Stora Hotellet i
Nyköping. Syftet är lära sig mer om besöksnäringen. Media är välkomna under praktiken.

Vad: Politikerpraktik
När: Måndagen den 14 maj
Var: Scandic Stora Hotellet, Nyköping
Vem: Marco Venegas (MP)

– Besöksnäringen är en av de viktigaste näringarna i Sörmland. För mig är det angeläget att näringen har bra förutsättningar för att kunna
fortsätta utvecklas, det är viktigt för företagsamheten, jobben och inte minst integrationen säger Marco Venegas (MP), riksdagsledamot för
Sörmland.

Visita har bjudit in politiker från hela mellersta Sverige att besöka hotell- och restaurangföretagare i sina respektive hemkommuner. 

En femtedel av alla nya jobb skapas i besöksnäringen

– Vi gör det här för att vi vill visa riksdagsledamöterna var jobben skapas. En femtedel av alla nya jobb det senaste decenniet har skapats i
besöksnäringen, en tredjedel av dem som jobbar i besöksnäringen är unga och en dryg tredjedel är utlandsfödda, säger Oscar Lundberg,
regionkommunikatör för Visita Mellersta. 

– Restauranger är en jobb- och integrationsmotor, men för att vi ska kunna fortsätta vara det krävs en förståelse från dem som fattar de
politiska besluten, fortsätter Oscar Lundberg.

Förtroende skapar möjligheter

– Vi vill visa Marco Venegas vilka fina möjligheter det finns i branschen. Besök från politiker ger oss en utmärkt möjlighet att ge dem ett
smakprov och en bild av vår bransch. Vi hoppas fler politiker kontaktar oss för praktik eller studiebesök, säger Tell Mellander, Scandic Stora
Hotellet, Nyköping.

Media är varmt välkomna

Praktiken genomförs på Scandic Stora Hotellet, Nyköping, med start klockan 10 måndagen den 14 Maj. Media är välkomna att delta.

Anne BurgessPressekreterare08-762 73 80a.burgess@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag
med drygt 7 000 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar,
vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden
branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita – Svensk besöksnäring är en
medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se.


