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Maritim Utveckling i Bohuslän
Projektet Maritim Utveckling i 
Bohuslän (MUB) är ett treårigt  
projekt finansierat av Europe- 
iska regionalutvecklingsfonden 
och Västra Götalandsregionen. 
Ansvarig för projektet är Tillväxt 
Norra Bohuslän, en samverkans- 
arena för kommunerna Lysekil, 
Sotenäs, Strömstad och Tanum.

Under flera år har Tanums kommun 

arbetat med den Blå översiktsplanen 

och den marina näringslivsstrategin, 

och det arbetet har gjorts tillsammans 

med de fyra nordbohuslänska kom-

munerna. Utifrån detta arbete växte 

idéen fram om ett gemensamt EU- 

projekt. Med det här projektet för-

stärks våra möjligheter att göra insat-

ser för att stärka och utveckla de 

marina näringarna.

– Våra marina näringar är viktiga 

för vårt områdes identitet och attrak- 

tion, men här finns många utmaning- 

ar. Med det här projektet har vi fått 

medel att förbättra förutsättningarna, 

vi hoppas att det kan genererar ut-

veckling för våra marina företag, 

säger Elenor Olofsson, näringslivsut- 

vecklare i Tanums kommun. 

Den 1 september 2016 rekryterades 

projektledare Renée Daun med an- 

svar att driva projektet mot dess mål. 

Renée har tidigare arbetat som pro- 

jektledare i både privata och offent-

liga verksamheter. Hon brinner för 

samverkan, utveckling och effektivitet.

– Jag ser en enorm potential i de 

många marina verksamheter som 

finns i norra Bohuslän, berättar Renée. 

Förstudier har visat på områden som 

behöver ses över för att optimera ett 

blomstrande maritimt näringsliv. 

Bland annat avseende persontrafik-

förbindelser, evenemang, marina 

livsmedel, gästhamnar och kunskaps-

turism. I nära samarbete med de loka- 

la forskningsinstituten kan vi ta fram 

nya produkter och utveckla attraktiva 

paketlösningar för turister. Detta le- 

der till hållbar tillväxt och ökad 

sysselsättning. 

– I det här projektet ges möjlighet 

till ökad kunskap och att utveckla 

idéer, fortsätter Renée. Vi kommer 

att arbeta nära det lokala näringslivet 

och samtidigt använda oss av de 

organisationer som har kunskap och 

erfarenheter av maritim utveckling 

såsom Turistrådet, Svenskt 

Marintekniskt Forum, ALMI och SP.

Syftet är att stärka SME- företagens 

(small and medium sized enter-prises) 

professionalitet, hållbarhet och inno-

vationskraft genom att ge tydliga för-

utsättningar och verktyg. Projektet 

ska genom en innovationsarena bidra 

till nytänkande runt partnerskap och 

affärs–  och produktutveckling 

genom mötesplatser och långsiktiga 

strukturer för samverkan.

Läs mer om projektet MUB på 

www.tillvaxtbohuslan.se
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Renée Daun, projektledare

Sista varvet för fiberutbyggnaden

Hösten 2016 och vintern 2016/17 

gräver Lurs fiber ner de sista fibrerna 

i sitt ansvarsområde. Sent hösten 

2016 och första hälften av 2017 dras 

fiber till fastigheter i tätorterna 

Tanumshede, Grebbestad och Fjäll- 

backa. När dessa projekt är avslutade, 

och alla som beställde fiber i respek- 

tive områdes första utbyggnadsom-

gång är anslutna, har Tanums kom-

mun ett heltäckande fibernät.

De som nu önskar fiberanslutning 

får kontakta respektive fiberförening/

nätägare för information om vad som 

gäller avseende kostnader och tidplan 

för tillkommande anslutningar.

Kontaktuppgifter och en grov 

ritad karta över nätområden finns 

på kommunens hemsida  

www.tanum.se/fiber.


