Anteckningar från möte med styrgruppen för Ett enat Bohuslän
Tid och plats: Uddevalla 2017-10-12 kl. 13-15
Närvarande: Miguel Odhner, Peter Dafteryd, Jan-Olof Johansson, Patric E Österström, Inger
Persson, Helena Henriksson, Ann Haraldsson, Elenor Olofsson, Fredrik Lindén, Marie Linde

1. Ordföranden förklarar mötet öppnat.
2. Rapporter:
Turistrådet Västsverige – Fredrik informerar om Turistrådets arbete i Bohuslän under
det senaste halvåret. Se bifogad presentation.
Lokala turistorganisationer – Turistorganisationerna har bland annat diskuterat frågan
om InfoPoints och Meet the locals. Ett gemensamt Bohuslänmagasin ska produceras
igen. Däremot kommer det inte att bli någon gemensam karta inför nästa år heller. Två
konstvandringar i Bohuslän kommer att slås samman till en gemensam konstvandring.
Ett arbete pågår kring att tillgängliggöra den lokala maten i Bohuslän.
Företagen – Samarbetena inom Expedition Bohuslän och Vår bästa tid är nu fortgår.
Bland annat kommer ett gemensamt event för mötesköpare att genomföras på
Göteborgs konserthus den 20 oktober. Företagssamarbetena har utökats med ett
nätverk mellan campingplatserna i Bohuslän – Camping Bohuslän. Turistrådet stödjer
även detta samarbete och en gemensam marknadsföringssatsning kommer att påbörjas.
3. Presentation av kartläggning av cykelleder – Michael Koucky, Koucky & partner
Se bifogad presentation.
En grupp tillsätts för att ta frågan vidare om hur vi kan arbeta med cykelleder i
Bohuslän. Vilka vägval behöver göras, hur förhåller vi oss till Norge, vilka nationella
möjligheter finns, vilka finansieringsmöjligheter finns? Förslagsvis ingår Ann
Haraldsson, Johan Engström, Helena Henriksson och Åsa Karlsson i gruppen. Ann är
sammankallande.
4. Vandringsleder – Kulturnämnden, Miljönämnden och Regionala utvecklingsnämnden
hanterar frågan inom VGR.
Ett gemensamt brev från kommunerna inom Ett enat Bohuslän ställs till VGR, för att
förtydliga kommunernas önskan att samverka. Miguel, Peter och Jan-Olof skriver
under som representanter för Ett enat Bohuslän. Miguel informerar övriga kommuner
och ber dem återkomma om de har något att invända.

5. Länsstyrelsen – Ett möte med Länsstyrelsen hölls den 15 september. Mycket positivt
möte som uppskattades av båda parter. Frågor om strandskydd, tillståndsgivning,
skyltning och evenemang lyftes. Ett uppföljande möte äger rum om ett år.
6. Nästa möte i styrgruppen för Ett enat Bohuslän äger rum den 18 januari kl. 10.30-12 i
Kungälv.

