Anteckningar från möte med styrgruppen för Ett enat Bohuslän
Tid och plats: Online 2022-01-25 kl. 13-14.30
Närvarande: Miguel Odhner, Jan-Olof Johansson, Christer Hasslebäck, Anders Brunberg, Janne
Bark, Linda Einarsrud, Ann Haraldsson, Ronny Svensson, Åsa Massleberg, Linus Kron, Fredrik
Lindén, Marie Linde
•

Ordföranden öppnar mötet.

•

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

•

Statistik från sommaren
Besöksnäringen i Bohuslän är på väg att återhämta sig. Det har varit en bra sommar och höst
men minskning igen i slutet av året till följd av pandemin.

•

Genomgång av insatsområden 2021
•

Hållbarhet – Strömstad och Tanum
Strömstad och Tanum är pilotkommuner för att hitta arbetsmodeller inom
hållbarhet. Ett samarbete har inletts med Västkuststiftelsen gällande status, behov
och framtida sophantering i skärgården. Dialog har inletts med Håll Sverige Rent
och en arbetsgrupp har bildats för att ta ut detta i konkret handling i form av en
kampanj. Samtliga kommuner ingår i arbetet.
Ett samarbete med energirådgivarna i hela Bohuslän har etablerats. Deras
satsningar gentemot näringen marknadsförs.

•

Tillståndsgivning – Orust
Inga nya aktiviteter har genomförts sedan styrgruppsmötet i november.

•

Vandringsleder (Bohusleden och Kuststigen) – Västkuststiftelsen
En ansökan har lämnats in till Tillväxtverket för att ansöka om stöd till infrastruktur
till vandringslederna. Flera kommuner i Västsverige ingår, däribland de flesta
kommunerna i Bohuslän.
Öckerö har tillkommit som en del av Kuststigen.

•

Cykelled genom Bohuslän - Västkuststiftelsen
Västkustleden beräknas kunna börja marknadsföras under 2022. Först under våren
2023 är det realistiskt att anta att den kommer att kunna börja märkas ut. Det
återstår vissa sträckor även om det allra mesta är klart.

•

Kollektivtrafik och transporter – Uddevalla
Inga nya aktiviteter har genomförts sedan styrgruppsmötet i november.

•

Turistrådet – insatser på gång
Förhoppningsvis kommer planerade kampanjer kunna genomföras under året. Inom
utvecklingssidan arbetar Turistrådet med ordinarie insatsområden och med särskilt fokus på
kompetensförsörjning.

•

Lokala turistorganisationer – insatser på gång
De lokala turistorganisationerna arbetar för tillfället med att ta fram tryckt material inför
säsong. Medlemsfinansierade lokala turistorganisationer har svårt att få in medlemsavgifter
pga att näringslivet har det väldigt svårt till följd av pandemin.

•

Agenda för årsmötet den 11 mars fastställs (se separat dokument). Mötet äger rum på Tjörn
alternativt digitalt beroende på hur pandemin utvecklas. Inget hybridmöte utan antingen eller.
Miguel skriver till de kommuner som är ansvariga för de olika insatsområdena för att
säkerställa att de fortfarande vill ta detta ansvar.

•

Nästa möte med styrgruppen äger rum den 19 april kl. 12.00-14.30 i Kungälv.

Gå gärna in på hemsidan där ni hittar information om Ett enat Bohuslän och anteckningar från möten
https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/

