
Anteckningar från möte med styrgruppen för Ett enat Bohuslän 

 

Tid och plats: Musselbaren, Ljungskile, 2019-06-04 6 kl. 12-15 

 

Närvarande: Miguel Odhner, Christer Hasselbäck, Jarmo Uusitalo, Ann Haraldsson, Åsa Massleberg, 

Ronny Svensson, Anders Brunberg, Janne Bark, Susanne Åhlund, Fredrik Lindén, Marie Linde 

 

 

1. Kort presentation laget runt. 

 

2. Förändringar i styrgruppen – Patric E Österström har slutat på Stenungsbaden och lämnar 

därför styrgruppen. Vi har därmed möjlighet att välja in en ny företagsrepresentant i gruppen. 

Förslag mailas till Marie Linde, marie.linde@vastsverige.com 

 

3. Vandringsleder – Västkuststiftelsen hälsar att arbetet går framåt men att man saknar avtal med 

flera kommuner. Man saknar också en kontaktperson i Lysekil. Frågan om avtal tas upp under 

den turné som styrgruppen gör till alla kommuner. Styrgruppen skickar en påminnelse om 

avtalen till KSO i alla kommuner. Turistrådet tar fram ett underlag. 

Frågan om möjlighet att räkna antalet personer som vandrar på lederna har lyfts med 

Västkuststiftelsen. Svaret är att de metoder för mätning som finns att tillgå inte är tillförlitliga. 

Därför är deras rekommendation att avvakta. 

4. Cykelled – Leden är totalt 32 mil lång. 4,5 mil behöver åtgärdas för att det ska kunna bli en 

nationell led. Regional utveckling inom VGR ställer sig positiva till ansökan om att göra leden 

till nationell cykelled. Leden går genom sex kommuner. Kommunerna behöver göra mer än de 

gör idag för att cykelleden ska färdigställas. Styrgruppen tillskriver KSO i berörda kommuner, 

med kopia till ansvariga tjänstemän, om behovet av mer engagemang samt redogör för tidplan 

och kallar till möte. Ann Haraldsson tar fram ett underlag. 

 

Pelle Olausson har skickat med en fråga om hur cyklister och vandrare kan samsas på leder för 

mountain bike, share trail. Idag finns inget tydligt regelverk. 

 

5. Kollektivtrafik - Ett enat Bohuslän utgör plattform för att agera för Bohusbanan.  

Regionstyrelsen anordnade ett möte med Bohusläns kommuner angående Bohusbanan den 29 

april. Förhoppningen är att en utredning om alternativa sträckningar ska genomföras. Den 4 

sept träffas alla kommunernas personer som är kopplade till ÖP och järnvägskorridor för att 

arbetet ska komma vidare. Den 14 juni äger ett möte rum angående Bohusbanan. Till detta 

möte inbjuds alla KSAU tillsammans med Handelskammaren, Fastighetsägarna m. fl. och 

kontaktpersonerna i Ett enat Bohuslän är inbjudna för att informera om mötet den 4 sept. 

 

6. Myndighetsuppvaktning – Turistrådet har haft ett kort möte med Landshövding Anders 

Danielsson och Sven Svedberg, enhetschef naturvårdsenheten, angående strandskyddet. En 

utredning kommer att påbörjas inom kort. Direktiven skrivs för närvarande. Styrgruppen 

avvaktar därför. 

Frågan om brun-vit skyltning kombinerat med ljustavlor längs E6:an diskuterades. Strömstad 

som ansvarar för myndighetsuppvaktning får värdera behovet av att lyfta frågan under året. 

Regelverket kring rökförbudet på uteserveringar diskuterades. Janne Bark och Ann Haraldsson 

tar fram ett underlag till skrivelse till näringsdepartementet som styrgruppen kan ställa sig 

bakom. 



 

7. Under året genomförs en turné till KS i alla kommuner. Mötet i Lysekil har genomförts. 

 

8. Kortversionen av handlingsplanen i digital version är nu uppdaterad och finns på sajten. 

 

9. Nästa möte i styrgruppen äger rum den 4 oktober kl. 13 – 15 i Regionens hus i Göteborg.  

 

 

 


