Anteckningar från möte med styrgruppen för Ett enat Bohuslän
Tid och plats: Zoom 2020-06-09 kl. 10-12
Närvarande: Miguel Odhner, Jan-Olof Johansson, Ann Haraldsson, Christer Hasslebäck, Åsa
Massleberg, Ronny Svensson, Elenor Olofsson, Anders Brunberg, Janne Bark, Linda Einarsrud, Bera
Nordal, Lars-Olof Lyrdal, Pelle Olausson, Fredrik Lindén, Marie Linde
•

Presentation laget runt. Välkommen till Bera Nordal, Nordiska Akvarellmuseet, som är ny
medlem i styrgruppen.

•

Cykelled genom Bohuslän – Koucky & Partners har levererat sitt uppdrag och det finns ett
förslag till led. Detta förslag ska nu stämmas av med berörda kommuner under juni månad.
Ambitionen är att kunna inviga leden under 2021. Ett enat Bohuslän organiserar en invigning
av leden. Vi bjuder in minister, Landshövdingen m.fl. Turistrådet återkommer om datum.

•

Turistrådets arbete med anledning av pandemin
o Ordinarie marknadsföring har pausats
o Företagen erbjuds hjälp genom företagslotsar och genom hemsida
o Lokala turistorganisationer har fått verksamhetsstöd för att inte behöva ta ut
medlemsavgifter
o Onlineutbildning har pågått i åtta veckor där 300 personer har fått
kompetensutveckling på heltid och 200 av deltagarna har fått ersättning med 70% av
sin lön
o En kampanj för att stödja de lokala företagen lanserades tidigt
o I samband med att reserestriktionerna för resor inom landet lyftes har en ny kampanj
”Boka Västsverige i sommar” lanserats

•

Status från övriga med anledning av pandemin
• Företagen upplever att intresset för att både besöka restauranger och museer och att
boka boende inför sommaren har ökat de senaste dagarna.
• De lokala turistorganisationerna kommunicerar att stödja det lokala näringslivet och
ingår även i Turistrådets satsningar. Tillsammans med det nationella nätverket för
lokala turistorganisationer görs en mindre kampanj.
• Stort intresse för vandring och cykling.
• Strömstad har en extremt svår situation. Landshövdingen har engagerat sig i detta.
• På vissa platser förväntas trängsel och därför kommer det ställas extra krav på
skyltning och kanske behövas lokala värdar.

•

Hållbarhetsklivet - Med anledning av pandemin har arbetet med förankring av
Hållbarhetsklivets pausats. Dock fortgår arbetet ändå och Hållbarhetsklivet lyftes under
Turistrådets onlineutbildning.

•

Regionala utvecklingsstrategin - Strategin är ute på remiss till 30 september. Besöksnäringen
kommer inte fram tillräckligt tydligt i strategin. Turistrådet tar fram ett utkast till text som Ett
enat Bohuslän kan stå bakom. Dessutom kan varje kommun använda detta för att lyfta
besöksnäringen i sina individuella svar.

•

Nästa möte i styrgruppen äger rum den 22 oktober kl. 10-12 i Göteborg.

