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Norra Bohuslän (Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum) tillhör de attraktiva 
områden som under senare år har upplevt ett ökat intresse för fritidsboende. Samtidigt upplever 
kommunerna, att fritidsbostäder i allt högre grad används utöver de traditionella 
sommarmånaderna. Därför talar kommunerna idag om deltidsboende istället av fritidsboende. 
Denna språkliga förändring speglar också en situation där fler och fler hushåll har flera 
boenden. Dagens administrativa system tvingar hushåll dock att välja en av bostäderna som 
folkbokföringsadress och förhindrar på så vis att deltidsboende blir synliga i den kommunala 
och statliga förvaltningen. Därför talar man om deltidsboende som en ’osynlig jätte’ som varken 
syns i befolknings- eller turismstatistik men kan likväl i antal överstiga den registrerade 
befolkningen, vilken den gör i bl.a. Tanums kommun 

Denna osynlighet innebär svårigheter för kommuner att ta tillvara den potential för regional 
utveckling som den deltidsboende befolkningen har. Likaså är det svårt för kommunerna att få 
kunskap om deltidsboendes erfarenheter och önskemål.  

Kommunerna i norra Bohuslän har i samarbete med Umeå Universitet och professor Dieter 
Müller, genomfört en studie som syftar till att ge beslutsfattare i de berörda kommunerna en 
bättre kunskap och förståelse samt underlag för en utökad dialog med delårsboende . 

Man söker även kunskap om, vad som kan motivera och inspirera delårsboende att bli 
helårsboende, eller att tillbringa ännu mer tid i sitt delårsboende i norra Bohuslän, samt att 
involvera dem i lokal samhällsbyggnad och näringslivsutveckling. 

Välkomna till  
Kulturhustet Futura i Tanumshede  
http://www.121.nu/onetoone/karta/tanums-kommun-kulturhuset-
futura 
den 30 mars 2010 kl. 09.30 
Professor Dieter Müller presenterar resultat från, en av Sveriges 
största enkätundersökningar av delårsboendes motiv till och 
nyttjande av bostaden. Han ger även en analys av vilken profil de 
delårsboende i norra Bohuslän har.  
 

För mer information, kontakta:   
Tillväxtsekretariatet norra Bohuslän: Elsie Hellström, mobil 0706 486079 eller 

Kommunstyrelsens ordförande i kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och 

Tanum  


