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Vi är 200 000 
som vistas här

Grupper arbetar i projektet inom flera 
områden och inventeringar, kunskaps-
insamling och gemensamma bilder över 
vårt geografiska område börjar ta form. 

En arbetsgrupp arbetar med statistik. 
Första uppdraget har varit att beskriva 
hur många människor som vistas samti-
digt i kommunerna under högsäsong och 
hur de bor. Vårt mål är att få en tydlig bild 
över hur många vi planerar för och ska ge 
service till. 

Sammanlagt är vi knappt 200 000 med 
både boende och dagbesökare:
Helårsboende 58 000
Delårsboende 41 000
Släkt/vänbesök 22 000
Hotell/stugor 10 000
Campingboende 21 000

Fritidsbåtsboende 23 000
Dagbesökare* 16 000

*Dagbesökare kan vara här några tim-
mar och avlösas av nya – vi räknar bara 
de som vistas här samtidigt. 

Du finner det fullständiga materialet på 
hemsidan under Verksamhet/Resultat. 
Arbetet fortsätter med beskrivning av ut-
vecklingen av byggande och boende, av-
loppsanläggningar, båtplatser med mera.

GIS-portalen är klar
Den gemensamma GIS-portalen är klar. 
(GIS står för Geografiskt informations-
system). En utbildning har hållits och 
en gemensam GIS-samordnare för tre av 
kommunerna håller på att rekryteras. Vårt 
mål är två gemensamma GIS-samordnare 
för de fem kommunerna. 

GIS har funnits i kommunernas vardag 
under många år utan att riktigt få genom-

slag i förvaltningarnas vardag. Utan sam-
verkan i projektet skulle vi inte ha kom-
mit så långt i GIS-samarbetet som vi nu 
har gjort.

Serie med nästan en 
utbildning i månaden
Vi ska erbjuda cirka en utbildning per 
månad i projektet. I januari genomför-
des en tvådagarskurs i omvärldsanalys. 
Deltagarna fick arbeta med olika faktorer 
som kan påverka norra Bohusläns attrak-
tivitet. Resultatet ska redovisas i en rap-
port. Presentationer från kursen finns på 
hemsidan under Presentationer.

Den 9 maj genomförs en kurs om Sam-
verkan och gruppdynamik och den 22 maj 
hålls en om Kustzonsplanering – ICZM. 
Då får vi perspektiv från utredningar från 
1970-talet, från Norge, Sverige, utbild-
ningar i Holland och Sverige med mera. 
Hela programmet finns på hemsidan, lik-
som information om kommande kurser 
och presentationer från genomförda ut-
bildningar.

Dialog 
i sommar
Vi arbetar med ett dialogmaterial 
som ska användas under Väster-
havsveckan som Västra Götalands-
regionen håller sista veckan i juni 
längs kusten. Mellan 4 och 6 juli 
finns vi på Bottna kulturfestival och 
håller en workshop. 

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

Nu har projektet pågått ett år efter att finansieringen var klar.
För oss i styrgruppen har det varit många intressanta och givande diskussioner kring 

vilka värderingar och politiska överenskommelser som vi vill ska styra utvecklingen i 
våra kommuner på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vi har även kunnat se att vårt samarbete i norra Bohuslän kring kustzonsplanering 
och landsbygdsutveckling väckt intresse både regionalt och nationellt.

Jag vill dock betona att det viktigaste resultaten i denna process, är de vi kan åstad-
komma gemensamt lokalt, för att skapa en hållbar tillväxt i norra Bohuslän.

Vi behöver nya och kraftfulla ”verktyg” samt ny kompetens för att känna oss trygga 
i det dagliga arbetet med att skapa balans mellan ekonomisk tillväxt och bevarande av 
vår unika miljö. Vi vill att helårsboende, delårsboende och besökare ska uppleva ”det 
goda livet” i norra Bohuslän.

Alf Sifversson, ordförande i styrgruppen för 
Tillväxtprocesser norra Bohuslän, tel 0524 – 181 67

Gemensam väg mot ”det 
goda livet” i norra Bohuslän

Projektet finansieras av Naturvårdsverket,  Länsstyrelsen Västra 
Götalands län, Västra Götalandsregionen, NUTEK och kommunerna.www.tillvaxtbohuslan.se
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