
Anteckningar från möte med styrgruppen för Ett enat Bohuslän 

 

Tid och plats: Zoom 2021-05-27 kl. 9-11 
 
Närvarande: Miguel Odhner, Jan-Olof Johansson, Christer Hasslebäck, Anders Brunberg, Åsa 
Massleberg, Elenor Olofsson, Ronny Svensson, Ann Haraldsson, Janne Bark, Lars-Olof Lyrdal, Linda 
Einarsrud, Linus Kron, Fredrik Lindén, Marie Linde 
 
 

• Ordföranden öppnar mötet.  

 

• Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.  

 

• Genomgång av insatsområden 2021 

 

• Tillståndsgivning – Orust 

Ett mycket lyckat webbinarium på temat tillståndsgivning har genomförts. Janne 

Bark medverkade som föredragshållare genom att prata om företagens perspektiv, 

vikten av rättvisa i hanteringen och ytterligare möjligheter till samordning.  

 

• Vandringsleder (Bohusleden och Kuststigen) – Västkuststiftelsen 

Arbetet med vandringsleder löper på bra. Det finns en välfungerande infrastruktur 

nu, men den behöver hela tiden förbättras. Sex nya vindskydd är på plats. 

 

• Hållbarhet – Strömstad och Tanum  

Ett möte med fokus hållbarhet har genomförts för alla kontaktpersoner. 

Kommunerna informerar och inspirerar varandra. Orust kommun tänker in 

Hållbarhetsklivet i ÖP-arbetet nu och många kommuner har synkroniserat sina 

besöksnäringsstrategier med Hållbarhetsklivet. Strömstad och Tanum är 

pilotkommuner för att hitta arbetsmodeller och har därför genomfört en workshop 

tillsammans med Hornborgaområdet för att gå på djupet utifrån Hållbarhetsklivets 

fyra principer.  

Turistrådet har infört en utmärkelse som heter Årets Hållbarhetskliv och som 

kommer att delas ut till en verksamhet och ett kommunalt initiativ i november varje 

år. 

 

• Cykelled genom Bohuslän - Västkuststiftelsen  

Vi har nu fått återkoppling från Trafikverket som har börjat hantera ansökan, dock 

ligger tåv andra leder före i prioritetsordning vilket gör att det kan ta tid. 

Västkuststiftelsen bidrar med resurser för att arbetet ska gå fortare. Eventuellt kan 

leden få en ännu mera attraktiv sträckningen genom att hela leden inte måste vara 

asfalterad. Förhoppningsvis kan Västkustleden blir nationell cykelled med 

invigning 2022. 

 

• Kollektivtrafik och transporter – Uddevalla 

Viktigt att fundera på vilka delar av Västrafiks utbud som är viktiga för 

besöksnäringen. Uddevalla kommun har påtalat vikten av direktlinje mellan Torp 

och Göteborg. Ett enat Bohuslän tar fram en skrivelse till Västtrafik om vikten av 

direktlinjer och föreslår ett möte där bl.a. Miguel medverkar. Anders Brunberg tar 

fram utkast till skrivelse. 



Den 3 juni genomförs en workshop tillsammans med Västtrafik och ett möte är 

inplanerat den 29 september då kommunerna träffas för att diskutera kollektivtrafik 

med Trafikverket och företagsrepresentanter.  

 

• Turistrådets kampanjer 

Turistrådet berättar om de kampanjer som genomförs för tillfället samt de evenemang 

Turistrådet stödjer under året. 

 

• Övriga frågor 

Linus Kron lyfter frågan om problem med avfallshantering för båtfolk. Det skulle vara bra att 

ta ett större grepp om denna fråga för att få det så hållbart som möjligt. Frågan tas vidare av 

Strömstad och Tanum inom ramen för arbetet med Hållbarhet. 

 

• Nästa möte i styrgruppen äger rum den 9 september kl. 13.00. Mötet därefter äger rum den 16 

november kl. 13.00. 

 

Gå gärna in på hemsidan där ni hittar information och anteckningar från möten 

https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/ 

 

 

 

 

 

https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/

