Anteckningar från möte med styrgruppen för Ett enat Bohuslän
Tid och plats: Kungälv 2022-10-04 kl. 13.00 – 14.30
Närvarande: Miguel Odhner, Jan-Olof Johansson, Christer Hasslebäck, Anders Brunberg, Janne
Bark, Linda Einarsrud, Helena Henriksson, Åsa Massleberg, Elenor Olofsson. Ronny Svensson, LarsOlof Lyrdal, Pelle Olausson, Linus Kron, Fredrik Lindén, Marie Linde
•

Ordföranden öppnar mötet.

•

Rapport från företagen – Samtliga företag berättar om en väldigt bra sommar. Den största
utmaningen har varit att hitta personal.

•

Mötesprotokoll från föregående möte gås igenom och läggs till handlingarna.

•

Genomgång av insatsområden 2022
•

Hållbarhet – Strömstad och Tanum
Kampanjkonceptet ”Håll Bohuslän rent” har tagits fram. Syftet är att göra det lätt
för besökare och invånare att göra rätt. Håll Sverige rent, Gästhamnsföreningen
med flera ingår i arbetet tillsammans med Västkuststiftelsen, kommunerna och
Turistrådet. En portal har tagits fram på vastsverige.com. Lansering skedde i juni.
Här finns alla initiativ samlade. Alla kommunerna i Bohuslän är snart medlemmar i
Håll Sverige rent. Strandstädar-kit finns nu i alla kommuner och på flera infopoints.
Insatser har också gjorts för att förbättra sopsorteringen i skärgården. Här har
Strömstad varit pilot. Skräpinstallationer i Hamburgsund och Strömstad synliggör
problemet med skräpet.
Förslag inför 2023 är: Påsholkar, medlemsmöte inom Håll Sverige Rent,
fimpomater, utökad sopsortering i skärgården.

•

Tillståndsgivning – Orust
Ett digitalt möte om tillståndsgivning genomfördes den 27/4. Trosa kommun deltog
och berätta om hur de arbetar med från och några företag medverkade och berättade
om tillståndsgivning ur sitt perspektiv.

•

Vandringsleder (Bohusleden och Kuststigen) – Västkuststiftelsen
Det är fortfarande stort intresse för att vandra och cykla på lederna. Dock är
besökstrycket något lägre än under pandemin. Kommunerna är aktiva med att
iordningsställa leder och vidta kvalitetshöjande åtgärder. Alla etapper på
Bohusleden och Kuststigen funkar bra nu. Samarbetet mellan Västkuststiftelsen,
Turistrådet och kommunerna löper på på ett bra sätt.

•

Cykelled genom Bohuslän - Västkuststiftelsen
Ett projekt ska starta upp kring stigcykling för att få till en regional standard och ge
råd till kommuner som vill jobba med detta.
När det gäller Västkustleden har Trafikverket har sagt ok till sträckan Göteborg Ljungskile. Tyvärr är det problem på tre ställen; Uddevalla, Tanumshede och Skee.

På vissa av dessa sträckor finns det inget bra alternativ. Kanske kommer man att
behöva ta tåget på en sträcka i Tanum för att leden ska kunna invigas till våren.
Nytt möte med Trafikverket i slutet av oktober.
En ny cykelled från Uddevalla till Årjäng är på gång. Denna led ansluter till
Unionsleden och Vänerleden.
•

Kollektivtrafik och transporter – Uddevalla
Samarbete med Västtrafik för att sprida information om sommarbiljetten via
skyltar. Viktigt att ge bra information till besökarna.
Det pågår flera intressanta projekt i landet som vi kan dra nytta av i Bohuslän.
Ett nytt digitalt seminarium kommer att genomföras i november som uppföljning på
vårens seminarium.

•

Information för Turistrådet
Turistrådet informerar om att gästnattsstatistiken visar besöksrekord för Västsverige under
sommaren. Turistrådet berättar också om sina insatser för företagen, kampanjer och
evenemang.

•

Nästa möte med styrgruppen äger rum den 11 januari på Ulkeröds gård kl. 10-13.

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

