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Information om projektet
På hemsidan finns informationsmaterial om 
projektet som pdf-filer – även på engelska! 

Kontaktperson: 
Ann-Carin Andersson, 070 – 268 42 91

Under sommaren har projektet visat upp 
sig och medverkat i ett antal arrangemang. 
Allmänheten har haft möjlighet att svara på 
några frågor om vad som är viktigt inför 
framtiden.

Under Västerhavsveckan i slutet av juni 
presenterades projektet i Lysekil och Kungs-
hamn, på Smögen  och Tjärnö forskningssta-
tion samt under ett seminarium om vågkraft 
på folkhögskolan i Grebbestad. 

Under Bottna kulturfestival höll projektet 
6 juli ett seminarium på Gerlesborgsskolan. 
Ett 25-tal intresserade deltagare diskuterade 
i grupper kring samma frågor som under 
Västerhavsveckan. Återkommande kom-
mentarer till frågorna var: 
•	 Vad	står	norra	Bohuslän	för	dig? Havet, 

Strukturbilden 
växer fram
En bild håller på att växa fram över vilka 
strukturer som våra fem kommuner ser som 
viktiga i vår gemensamma planering. Inom 
varje delstruktur finns några huvudfrågor 
som projektet ska utveckla gemensamma 
riktlinjer kring. Delstrukturerna med res-
pektive huvudfrågor är:
Öppet hav – Naturbruk (som energipro-
duktion och fiske), sjöfart, ledningar, natur/
kulturvärden, militären. Öppet hav är om-
rådet mellan territorialgränsen och utanför 
öarna.
Skärgården – Naturbruk, besöksnäring, 
övriga näringar, boende, natur/kulturvär-
den. Skärgården sträcker sig från öarna till 
strandkanten.
Kustnära bebyggelse – Lokala centra, 
kustnära bebyggelse, besöksnäring, övriga 
näringar, naturbruk, natur- och kulturvär-
den. Området sträcker sig från strandkan-
ten till E6.
Inlandet – Naturbruk (som energiproduk-
tion och jord/skogsbruk), besöksnäring, öv-
riga näringar, boende, natur/kulturvärden. 
Området sträcker sig från E6 och österut.
Infrastruktur – vägar, järnväg, sjötran-
sport, gång- och cykelvägar, parkering.
Närcentra/regioncentra – Trestad i syd 
och norr, Göteborg, Oslo.

Resultatet av vårens faktainsamling på om-
rådena boende och byggande visar bland 
annat att bostadsbeståndet i kommunerna 
stadigt har ökat sedan 1970-talet – men 
det har inte invånarantalet. Många tror att 
det byggs mer idag än förr, men det stäm-
mer inte. Det var på 1970-talet och slutet 
av 1980-talet och början på 1990-talet som 
många bostäder byggdes.

Bostadsbeståndet i kommunerna består 
huvudsakligen av villor, som kan vara både 
helårsbostäder och fritidshus. Lysekil och 
Strömstad är de kommuner som har mest 
flerbostadshus. 

Andelen fritidshus är mycket hög i flera 
kommuner och högst i Tanum där mer än 
50 procent av enbostadshusen är fritidshus. 
Genomsnittet i landet är cirka 20 procent 
fritidshus. Vill du läsa mer, gå in på www.
tillvaxtbohuslan.se.

GIS-samordnare anställd
Tre av kommunerna inom projektet har 
anställt en gemensam GIS-samordnare 
som kommit på plats i september. Vi 
utvecklar nu GIS-arbetet vidare! (GIS = 
geografiskt informationssystem.)

Landskap och historia i Bohuslän hålls den 11 december på Vitlycke 
museum, Tanumshede. Bohusläns museum genomför en dag om ha-
vets och stenens landskap, landskapet mellan hav och fjäll, själens och 
viljans landskap och om kulturhistoria som verktyg och resurs i plane-
ringsarbetet.  Material från tidigare seminarier och fler planerade 
seminarier finns på hemsidan.

stranden, att röra sig fritt, natur, landskapet, 
småskalighet.
•	 Vilken	konkurrens	om	marken/vatten	ser	
du	som	mest	tydlig? Privatisering av strän-
derna, helårsboende mot delårsboende, al-
lemansrätten, fel byggande i fel miljö, kort-
siktiga intressen, fiske mot båtturism.
•	 Vilka	frågor	är	viktigt	att	vi	löser? Res-
triktivt byggande vid stranden, bättre till-
syn, kollektivtrafik, cykelvägar, långsiktig-
het – våga säg nej, mångfald, helårsboende.
•	 Hur	vill	du	att	vi	ska	kommunicera	i	pro-
jektet? Hemsida och samtal.

Dialoger i sommar
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Vad tycker du? Gå in på hemsidan 
och svara på de fyra frågorna!
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