
Anteckningar från möte med styrgruppen för Ett enat Bohuslän 

 

Tid och plats: Zoom 2020-10-22 kl. 10-12 

 

Närvarande: Miguel Odhner, Christer Hasslebäck, Anders Brunberg, Janne Bark, Linda Einarsrud, 

Jan-Olof Johansson, Lars-Olof Lyrdal, Fredrik Lindén, Marie Linde 

 

På länk: Ann Haraldsson, Åsa Massleberg, Elenor Olofsson, Pelle Olausson 

 

 

• Ordföranden öppnar mötet. Kort presentation laget runt. 

 

• Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 

 

• Vandring – Västra Götalandsregionen/Regional utveckling har fattat beslut om 10,8 miljoner 

till Västkuststiftelsen. Västkuststiftelsen får därmed ett treårigt uppdrag att vara huvudman för 

de större vandringslederna i Västsverige. Ambitionen är att detta skall vara ett permanent 

uppdrag. Västkuststiftelsens samarbete med kommunerna går bra. Efterfrågan på vandring är 

mycket stor. För Ett enat Bohuslän har vandring ett stort symbolvärde.  

 

• Västkustleden - Cykelled genom Bohuslän – Koucky & Partners har levererat sitt uppdrag och 

det finns ett förslag till led. Det behövs en hastighetssänkning med 10 km/h på 4,7 mil av 

leden för att det ska kunna bli en nationell cykelled. Avstämning skedde med samtliga berörda 

kommuner under juni månad. Ett enat Bohuslän (genom Miguel, Fredrik och Marie) träffade 

Trafikverket och Länsstyrelsen i september för att presentera leden och diskutera möjligheten 

till hastighetssänkningar. Vi fick då besked om att ansökan om att bli nationell led ska skickas 

in. Miguel kommer att maila samtliga berörda KSO för att be dem skicka en bekräftelse till 

Västkuststiftelsen på att man står bakom leden. Ansökan till Trafikverket skickas in i nästa 

vecka. 

 

• Hållbarhetsklivet – Presentationer har skett för såväl företagsgrupperingar som direktionen för 

Fyrbodals kommunalförbund och ledningen för GR. Strömstad och Tanum är de första 

kommuner som har tagit upp Hållbarhetsklivet för beslut eftersom de ansvarar för området 

Hållbarhet inom Ett enat Bohuslän. Beslut fattas i Strömstad i slutet av oktober och i början av 

november i Tanum. Kungälv har för avsikt att fatta beslut 9 november och Lysekil 4 

november. Uddevalla återkommer om datum för beslut.  

 

Strömstad och Tanum planerade en kick off i våras. Den fick skjutas upp pga pandemin men 

kommer att genomföras den 1 december istället. Målgruppen är företag och kommuner. 

 

• Marknadsföring – Turistrådet pausade nästan all marknadsföring i inledningen av pandemin 

men inför sommaren genomfördes en stor kampanj för att locka till sommarsemester i 

Västsverige. Kampanjen gav goda resultat. Under hösten är flera kampanjer på gång: 

Konferenser i Bohuslän, Konferenser i Västsverige, Hemester, Höstlov och Strax utanför 

Göteborg. 

 

• Biosfärområde – Claes Mellby, näringslivsutvecklare Uddevalla kommun, presenterar 

förstudien om Biosfärområde Bohuskusten. Ett Biosfärområde är ”Ett Innovatum för 

platsutveckling”, det är inte en ny form av naturskydd. Kostnaden för ett driva ett 

Biosfärområde beräknas till 3 miljoner/år. 

 



• Kollektivtrafik – Arbetet med förbättrad tågtrafik genom Bohuslän fortgår. GR och Fyrbodal 

har i skrift uttryckt önskemål till VGR om att utreda dubbelspår Göteborg – Uddevalla.  

Frågan om att skapa bättre kollektivtrafik i övrigt ligger i fas 2. 

 

• Remiss Regionala utvecklingsstrategin – Ett enat Bohusläns gemensamma remissvar, som 

uttrycker att besöksnäringen har fått en alldeles för undanskymd plats, är inskickat. 

 

• Turistrådet har fått beviljat en Regionalfondsansökan från Tillväxtverket. Projektet omfattar 

drygt 13 miljoner och kommer att pågå till februari 2023. Av projektets omsättning ska 5,8 

miljoner gå till företagsstöd. 

 

• Nästa möte i styrgruppen äger rum den 21 januari kl. 10-12 på Carlia i Uddevalla. 

 

 

 


