Anteckningar från möte med styrgruppen för Ett enat Bohuslän
Tid och plats: Kungälv 2022-04-19 kl. 12.30 – 14.30
Närvarande: Miguel Odhner, Anders Brunberg, Janne Bark, Linda Einarsrud, Ann Haraldsson,
Ronny Svensson, Lars-Olof Lyrdal, Linus Kron, Fredrik Lindén, Marie Linde. Digital medverkan: Åsa
Massleberg och Elenor Olofsson.
•

Ordföranden öppnar mötet.

•

Mötesprotokoll från årsmötet och anteckningar från föregående möte gås igenom och läggs till
handlingarna.

•

Genomgång av insatsområden 2021
•

Hållbarhet – Strömstad och Tanum
Kampanjkonceptet ”Håll Bohuslän rent” har tagits fram i några möten efter
årsmötet. Håll Sverige rent, Gästhamnsföreningen m fl. ingår i arbetet tillsammans
med Västkuststiftelsen, kommunerna och Turistrådet. Syftet är att göra det lättare
för besökare och invånare att göra rätt. En portal tas fram på vastsverige.com.
Idéer finns om en tävling för att uppmuntra till strandstädning.
Knappt hälften av kommunerna i Bohuslän är medlemmar i Håll Sverige rent, men
det pågår ett arbete med att få med fler.

•

Tillståndsgivning – Orust
Den 22/4 arrangeras ett möte av Länsstyrelsen om drogproblematiken på krogarna.
Ett digitalt möte om tillståndsgivning är planerat till den 27/4.

•

Vandringsleder (Bohusleden och Kuststigen) – Västkuststiftelsen
Kommunerna är aktiva med att iordningsställa leder och vidta kvalitetshöjande
åtgärder. Alla etapper på Bohusleden och Kuststigen är acceptabla nu.
Öckerö har tillkommit som en del av Kuststigen.

•

Cykelled genom Bohuslän - Västkuststiftelsen
Trafikverket har sagt ok till sträckan Göteborg - Ljungskile. Hela sträckan genom
Bohuslän måste vara klar för att Trafikverket skall skylta sträckan. Beslut från
nationella referensgruppen behövs under 2022 för att kunna inviga leden sommaren
2023. Eventuellt arrangeras någon form av invigningscykling av sträckan Göteborg
- Ljungskile i juli/augusti.
Ett Rise-projekt är beviljat. Det handlar om förenklad och hållbar cykeldesign
utanför stadskärnor. Testbäddar startas i Uddevalla och på Orust.

•

Kollektivtrafik och transporter – Uddevalla
Inga nya aktiviteter har skett sedan årsmötet. Lokala hub-lösningar för ökad
mobilitet är viktigt. Flera olika testverksamheter pågar i regionen.

•

Övrigt
En idé om att få till influencerresor med nationella politiker diskuterades.
Miguel åtar sig att skriva till Näringsministern och fråga om en dag för fysiskt besök i
Bohuslän som uppföljning på årsmötet.

•

Nästa möte med styrgruppen äger rum den 4 oktober i Uddevalla kl. 12 – 14.30.

Gå gärna in på hemsidan där ni hittar information om Ett enat Bohuslän och anteckningar från möten
https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/

