Anteckningar – Årsmöte för Ett enat Bohuslän 12 mars 2021
Tid och plats: kl. 13-15 12 mars 2021, Zoom
Dessa årsmötesanteckningar kompletteras med deltagarlista och bildspel.

1. Välkomna och inledning
Miguel Odhner, Ordf. Styrgruppen för Ett enat Bohuslän hälsar välkomna och öppnar mötet.
Ordförande ger en bakgrund till Ett enat Bohuslän, om årsmötets roll, styrgruppens roll och gratulerar
oss Bohuslänningar till att vi idag, tack vare vårt samarbete, nu befinner oss i SVT och på framsidan i
Dagens Nyheter om höghastighetståg på pelare, nytänk, självständigt och visar att det lönar sig att
samarbeta.
Upprop av deltagare. Styrgruppens ledamöter omnämns i upprop.
Ordförande går igenom agendan, agendan fastställs.

2. Vad har hänt under 2020?
•

Hållbarhet
Marie Linde, Turistrådet Västsverige, Åsa Massleberg, Strömstad kommun och Elenor
Olofsson, Tanums kommun presenterar arbete med hållbarhet.
Under året
Samtliga kommuner och cirka 80 företag i Bohuslän har anslutit sig till Hållbarhetsklivet.
Södra Bohuslän, Lysekil och Orust har synkroniserat sina besöksnäringsstrategier med
Hållbarhetsklivet och fler är på gång att göra det. Tre projekt inom hållbarhet har startats;
Mobil cykelverkstad, CoBro Lysekil och Hållbar besöksnäring i Väst.
Framåt
o Fler lokala besöksnäringsstrategier synkroniserade med Hållbarhetsklivet
o Fler initiativ från kommunerna på hallbarhetsklivet.se
o Ökat erfarenhetsutbyte i hållbarhetsarbetet kommunerna emellan
o Ökat erfarenhetsutbyte i hållbarhetsarbetet verksamheterna emellan
o Fler verksamheter som ansluter till Hållbarhetsklivet
o Förbättrad infrastruktur och logistik där det finns risk för överturism
o Fortsatt generös tillståndsgivning och avgiftshantering
o Marknadsföring mot Sverige och närmarknader
o Kosterhavets nationalpark – modell för en hållbar destination
o Samarbete med Hornborgasjön

•

Vandringsleder (Bohusleden och Kuststigen)
Linus Kron och Olle Wängborg Västkuststiftelsen presenterar arbetet med vandringsleder i
Bohuslän.
Under året

Arbetet med Bohusleden och Kuststigen har gått framåt under året. Nya vindskydd, bättre och
mera enhetlig skyltning, och hemsidor för Bohusleden och Kuststigen är exempel på det som
har gjorts. De sträckor som tidigare var i dåligt skick är nu i bra skick så båda lederna är fullt
fungerande och väldigt välbesökta.
Framåt
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Nya vindskydd och toaletter
Förbättrade och förnyade markägarkontakter
Besöksräkning
Samarbete om kollektivtrafik
Bättre hemsida och app
Större omdragningar i Munkedal
Leder på Öckerö
Fler leder

Cykelled genom Bohuslän
Linus Kron och Olle Wängborg Västkuststiftelsen presenterar arbetet med cykelled genom
Bohuslän.
Under året
Det finns nu en föreslagen sträckning för cykelleden genom Bohuslän. Leden går under
namnet Västkustleden. En ansökan har lämnats in till Trafikverket. Några sträckor behöver en
hastighetssänkning för att leden ska kunna klassificeras som nationell cykelled.
Framåt
Vi har fått besked från Trafikverket om att leden kommer att tilldelas en handläggare. Tyvärr
har Trafikverket hög arbetsbelastning och det kommer därför att dröja innan leden handläggs.
Förhoppningen är att leden ska vara klar under 2022.

•

Tillståndsgivning
Ronny Svensson, Orust kommun presenterar arbetet med tillståndsgivning
Under året
o Inga/Reducerade/Anstånd med avgifter och kostnader för tillstånd
tex. anstånd med hyra och uteserveringstillstånd
o Ändrade betalningstider
o Coronainfo på webben
o Företagslots/företagshjälp
Framåt
o Planering pågår för ett webbinarium på temat tillståndsgivning. Samverkan med
kommunalförbundet Fyrbodal, Visita och Svenskt Näringsliv

•

Kollektivtrafik och transporter
Anders Brunberg, Uddevalla kommun presenterar arbetet med kollektivtrafik och transporter

Under året
Arbete med Skagerrakbanan har pågått under året med målet att få till en stambana från
Göteborg till Oslo med koppling till kontinenten.
Framåt
o Västtrafik – bevara bästa buss/tåg/färjetrafik utifrån pandemisituationen
o Övrigt kollektivt resande – hitta bästa besöksställen för sharing economy
o Utveckla transportlösningar för mobilitetshubbar
o Angöringsplatser/Gateways leder - utveckla kollektivtrafikplatser
o Identifiera möjliga nya affärsmöjligheter och transportlösningar
o Genomföra Trafikmätningar
3. Lokala turistorganisationernas insatser inom Ett Enat Bohuslän
Ann Haraldsson presenterar de lokala turistorganisationernas arbete under året.
Flera kommuner har gjort insatser inom naturturism, främst kopplat till vandring och cykling, för
att skapa bättre förutsättningar och för att marknadsföra området mot dessa målgrupper.
Marknadsföringsinsatser anpassade till pandemin har genomförts och nätverksträffar har
arrangerats digitalt.

4. Turistrådets arbete inom Ett enat Bohuslän
Fredrik Lindén presenterar Turistrådets arbete under året. Krisstöd har utbetalats i olika former.
Två omgångar av onlineutbildning (8 och 9 veckor) där deltagande företag fått ersättning med
70% av nedlagd tid har genomförts. Företag har också fått möjlighet att söka stöd till investeringar
och utvecklingssatsningar genom Turistrådets regionalfondsprojekt; Krisstöd Västsverige.
Lokala turistorganisationer som är medlemsfinansierade har fått stöd av Turistrådet för att täcka
medlemsavgifterna.
Flera marknadsföringskampanjer har genomförts; Stöd din lokala företagare, Boka sommaren i
Västsverige, Vandring, Konferens, Camping, Strax utanför Göteborg, Presentkort och Filmfestival
på hotell.

5. Året som gått ur företagens perspektiv
Pelle Olausson, Lagunen, berättar om året som gått ur campingföretagens perspektiv. Situationen
är mycket svår till följd av pandemin och de uteblivna norska gästerna har fått stora effekter, inte
minst för Strömstad. Trots det svåra läget har det hänt många positiva saker. Samarbetet har
stärkts och kommunerna har gjort stora insatser för att hjälpa företagen. Många företag har också
tagit fram nya förbättrade produkter och erbjudanden.
Janne Bark, Musselbaren, berättar om restaurangernas och aktivitetsföretagens situation.
Turistrådets insatser har varit betydelsefulla för företagen och bidragit till nya samarbeten och nya
produkter. Ett enat Bohuslän var före sin tid och har bidragit positivt till förutsättningarna för
företagen. Skillnaderna mellan kommunerna är dock fortsatt stora. Ett utökat erfarenhetsutbyte
och mer samarbete mellan kommunerna skulle kunna ge goda effekter och ge företagen bättre
förutsättningar att gå stärkta ur läget vi nu befinner oss i.

Linda Einarsrud, Strömstad SPA, representerar Storhotellgruppen i Bohuslän. Linda bekräftar
bilden av hur hårt drabbade företagen är av pandemin och hur det har tvingat fram nya kreativa
lösningar. Företagen är tacksamma för det stöd de fått av såväl kommunerna som Turistrådet.
Ytterligare utbildningsinsatser m.m. är önskvärt.
6. Val av samarbetsområden under det kommande året
Årsmötet beslutar att under det kommande året prioritera följande insatsområden:
•
•
•
•
•

Hållbarhet – Ansvariga: Strömstad och Tanum
Vandringsleder (Bohusleden och Kuststigen) – Ansvariga: Västkuststiftelsen, Sotenäs har
anmält intresse för att stötta Västkuststiftelsen på årsmötet
Cykelled genom Bohuslän – Ansvariga: Västkuststiftelsen och Munkedal
Tillståndsgivning – Ansvariga: Orust och Uddevalla (stödja Orust)
Kollektivtrafik och transporter – Ansvariga: Uddevalla och Strömstad (intresse anmält på
årsmötet)

7. Inval av Linus Kron, Västkuststiftelsen i Styrgruppen
Årsmötet beslutar att välja in Linus Kron i styrgruppen.
8.

Datum och plats för nästa årsmöte
Årsmötet beslutar att nästa årsmöte sker kl. 9-12 den 11 mars 2022 på Tjörn.

9. Avslutning
Ordförande summerar årsmötet, att vi gör det vi vill, vi gör det vi kan, vi gör inte det andra. Det vi
vet är att vi även under ett år med internationell Pandemin har vi gjort skillnad, var och en av oss.
Miguel Odhner tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

