Anteckningar från möte med styrgruppen för Ett enat Bohuslän
Tid och plats: Kungälv 2018-09-25 kl. 13-15
Närvarande: Miguel Odhner, Jan-Olof Johansson, Ann Haraldsson, Helena Henriksson, Elenor
Olofsson, Inger Persson, Ronny Svensson, Fredrik Lindén, Marie Linde

1. Vad har hänt sedan sist:
Turistrådet Västsverige – Fredrik informerar om Turistrådets arbete i Bohuslän under
sommaren. Nytt marknadsföringskoncept har tagits fram för camping i Bohuslän, under temat
”Mer tillsammans”. Marknadsföringen av koncepten Expedition Bohuslän och Båtluffa har
fortsatt. Många journalister och influencers har besökt Bohuslän under sommaren, vilket har
resulterat i fina reportage och inlägg i social media. Turistrådet har också varit engagerat i
evenemangen Lysekils Women’s Match, Tjörn Triathlon och Island of Light på Smögen.
Lokala turistorganisationer – Det material som har tagits fram i form av kartor och broschyrer
har gått åt under sommaren. De flesta företag har ökat sin omsättning. Södra Bohuslän har en
ny förstudie på gång som heter ”Bra mat längs E6”. Tanum har antagit en ny
besöksnäringsstrategi. Uddevalla har fått medel för att tillgängliggöra Gustavsberg.
Företagen – Inom Expedition Bohuslän har några av anläggningarna haft färre besökare under
sommaren, troligen på grund av vädret.
2. Prioriterade områden
Vandringsleder – Arbetet med Bohusleden och Kuststigen har påbörjats. Västkuststiftelsen har
anställt projektledare och ett uppstartsmöte med kommunerna har hållits. Kommunerna har
möjlighet att ansöka om medel från Länsstyrelsen.
Cykelleder – Ytterligare inventering av bästa möjliga cykelväg genom Bohuslän har
genomförts. Problemen är identifierade och nu ska en mera utförlig studie visa vad som ska
åtgärdas och vad det kommer att kosta. Fem kommuner är berörda av detta; Strömstad,
Tanum, Munkedal, Uddevalla och Stenungsund.
Kollektivtrafik – Årets Bohusbienal har Bohusbanan som tema. Kommunerna i Bohuslän
verkar för bättre tågförbindelser.
Tillstånd – Ett uppföljningsmöte kommer att hållas i Uddevalla den 19 oktober. Nätverken är
nu igång och Ett enat Bohuslän avslutar därmed sin speciella insats inom detta område.
Myndighetsuppvaktning –Ett nytt möte med Länsstyrelsen och Trafikverket kommer att hållas
den 5 oktober.
3. Tjänsteskrivelsen – Tjänsteskrivelsen är utskickade till kommunerna och vi vet att flera
kommuner har antagit den.
4. Västra Götalandsregionen har en plats till Nobel week dialogue den 9 dec som står till Ett enat
Bohusläns förfogande om vi är intresserade. Om man är intresserad kan man anmäla sig till
marie.linde@vastsverige.com
5. Nästa möte i styrgruppen för Ett enat Bohuslän äger rum den 27 november kl. 9-11 i
Göteborg.

