
Anteckningar från möte med styrgruppen för Ett enat Bohuslän 

 

Tid och plats: Regionens hus, Göteborg, 2019-06-04 6 kl. 12-14.30 

 

Närvarande: Miguel Odhner, Ann Haraldsson, Linda Einarsrud, Elenor Olofsson, Anders Brunberg, 

Fredrik Lindén, Marie Linde 

 

 

1. Kort presentation laget runt. 

 

2. Vandringsleder – Olle Wängborg från Västkuststiftelsen informerar om arbetet med 

Bohusleden och Kuststigen. Arbetet går framåt i samtliga kommuner, dock saknas avtal med 

flera kommuner. Tanums kommun har skapat en vandringsgrupp som arbetar med leder. Det 

är ett bra arbetssätt som förhoppningsvis kan kopieras till fler kommuner.  

 

3. Biosfärområde i Bohuslän – Clas Mellberg, Uddevalla kommun, berättar om ett projektförslag 

med syfte att skapa ett biosfärområde i Bohuslän. 

 

4. Cykelled genom Bohuslän – Leden är totalt 25,3 mil lång. 4,5 mil behöver åtgärdas för att det 

ska kunna bli en nationell led. Vid senaste styrgruppsmötet beslutades att en skrivelse skulle 

gå ut till berörda kommuner för att påtala behovet av mer engagemang. Denna skrivelse har 

gått ut till kommunerna. Turistrådet kommer nu att bekosta en konsult från Koucky & partners 

för att hjälpa kommunerna att göra klart det arbete som återstår innan man kan ansöka om 

medel för åtgärder och på sikt också ansöka om att bli nationell cykelled. 

 

5. Rapport från mötena med KS och BHUs kommunmöte i Bohuslän – Styrgruppens turné till 

kommunstyrelserna i de 11 kommunerna är nu avslutade. Samtliga kommuner har uttryckt att 

man är tacksamma över att ha blivit uppdaterad om samarbetet inom Ett enat Bohuslän. Ett 

enat Bohuslän har också presenterats som gott exempel på samverkan mellan region, 

kommuner och företag i samband med BHUs stormöte för kommunerna i Västra 

Götalandsregionen. 

 

6. Förslag på ny medlem i styrgruppen efter Patric Österström – Valberedningen föreslår Lars 

Olof Lyrdal, VD på Ulkeröds gård. Styrgruppen beslutar att tillfråga honom. 

 

7. Kollektivtrafik – Bohusbanan är ett prioriterat samarbetsområde mellan kommunerna. Anders 

Brunberg redogör för nuläget.  

 

8. Nästa årsmöte äger rum den 13 mars. Tjörns kommun är värdar för mötet. 

 

9. Nästa möte i styrgruppen äger rum den 14 januari kl. 9-12 i Kungälv.  

 

 

 


