
Anteckningar från möte med styrgruppen för Ett enat Bohuslän 

 

Tid och plats: Kungälv 2018-01-18 kl. 10.30-12 

 

Närvarande: Miguel Odhner, Peter Dafteryd, Jan-Olof Johansson, Lars-Eric Fält, Patric E 

Österström, Inger Persson, Anders Brunberg, Ann Haraldsson, Elenor Olofsson, Ronny 

Svensson, Fredrik Lindén, Marie Linde 

 

 

1. Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

 

2. Rapporter: 

 

Turistrådet Västsverige – Fredrik informerar om Turistrådets arbete i Bohuslän under 

perioden oktober-januari. – Se bifogad presentation. 

 

Lokala turistorganisationer –Arbetet med det gemensamma Bohuslänmagasinet pågår. 

Även arbetet med sammanslagningen av de två konstvandringarna i Bohuslän pågår. 

 

Företagen – Samarbetena inom Expedition Bohuslän, Vår bästa tid och Camping 

Bohuslän fortgår. Samtliga samarbeten fungerar väldigt väl. Se även Turistrådets 

presentation. 

 

Kommunerna – Ny stor handelsyta på gång i Strömstad. Lysekil får många 

förfrågningar om evenemang. Inom Tillväxt Norra Bohuslän arbetar kommunerna 

fram en gemensam evenemangsstrategi. Kommunerna inom Södra Bohuslän har 

upphandlat organisationen Södra Bohuslän. De kommunala kontaktpersonerna 

träffades i slutet av 2017 och kommer att träffas igen efter årsmötet.  

 

3. Vandringsleder – Kommunerna inom Ett enat Bohuslän har skrivit till VGR, för att 

förtydliga kommunernas önskan att samverka. Frågan hanteras nu inom 

miljöavdelningen på VGR och dialog förs med Västkuststiftelsen med förhoppningen 

att kunna starta ett pilotprojekt under 2018. 

 

Cykelleder -  Den grupp som tillsattes för att ta frågan vidare har träffats en gång. 

Inventeringen är nu klar och ett förslag till sträckning av cykelled genom Bohuslän har 

identifierats. Detta förslag skickas till kommunerna för synpunkter inom kort.  

 

4. Strandstädning – Pengar till strandstädningen har tillförts från staten. Möte mellan 

VGR och kommunerna i Bohuslän hålls i Uddevalla idag. 

 

5. Utredningen Sveriges besöksnäring – Utredningen är klar och är nu ute på remiss. Ett 

enat Bohuslän föreslås svara gemensamt. De kommuner som har fått utredningen på 

remiss (Tanum, Strömstad, Sotenäs och Lysekil) tar frågan med sig och ser om de kan 

hitta en lösning på hur ett förslag till text kan tas fram. 

 

6. Inför årsmötet den 9 mars i Uddevalla. Föreslagen agenda godkänns. Styrgruppens 

förslag avseende gemensam finansiering är att prioritera arbetet med vandrings- och 

cykelleder. 

 



7. Som ett resultat av styrgruppens möten med Länsstyrelsen tog Länsstyrelsen initiativ 

till ett möte om evenemang som anordnas på väg (främst cykellopp). Inbjudna till 

mötet var arrangörer av evenemang på väg samt Turistrådet och Södra Bohuslän. 

Under mötet diskuterades möjliga förbättringsområden i Länsstyrelsen handläggning 

av evenemangstillstånd. Mötet var konstruktivt och mycket uppskattat att samtliga 

deltagare. 

 

8. Nästa möte i styrgruppen för Ett enat Bohuslän äger rum den 2 maj kl. 13-15 hos 

Turistrådet i Göteborg. Ett förberedande möte inför årsmötet hålls den 23 februari kl. 

10-12 hos Turistrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


