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INBJUDAN      2008-10-28 
 
Vi i projekt Kustzonplanering & Landsbygdsutveckling har nöjet att inbjuda till höstens andra 
seminarie- LANDSKAP OCH HISTORIA I BOHUSLÄN- en spännande dag fylld av 
historiska bilder och skeenden!  
 
Syftet med seminariet är att ge deltagarna en översiktlig kännedom om de grundläggande 
dragen i norra Bohusläns kulturhistoria, och hur denna historia hänger samman med de objekt 
och miljöer man hanterar i dels planeringssammanhang och dels kulturhistoriska satsningar.  
 
Bohusläns museum håller i programmet, som innehåller flera korta presentationer såsom: 

• Havets landskap: sjövägar, marina lämningar, fisket och badorterna 
• Stenens landskap: hällristningarna och stenbrotten 
• Landskapet mellan fjäll och hav: odlingslandskapet, det norska arvet 
• Själens och viljans landskap; sagor, kyrkor, folkrörelser 
• Kulturhistoria som verktyg 
• Guidad visning av Vitlycke museum 

 
Målgrupp är naturligtvis tjänstemän och politiker som deltar i projektet men denna gång är 
programmet så allmängiltigt att samtliga verksamheter och andra projekt har glädje av 
innehållet och hälsas välkomna! Sprid gärna programmet!! 
 
Seminarieprogrammet finns att hämta på hemsidan och där finns även angivet inplanerade 
seminarier http://www.tillvaxtbohuslan.se/page/1240/planeradeutbildningar.htm 
 
 
Kostnad: 700 kronor/person exkl. moms 
 
Har du frågor, kontakta projektets Processledare Ann-Carin Andersson 070 268 42 91 
 
 
Välkommen med din anmälan senast 5 december till 
elisabeth.johansson@stromstad.se  (bifogad blankett) 
 
 
 
 



          
 Kustzonsplanering & Landsbygdsutveckling                           

  
 

 
 Kustzonsplanering och Landsbygdsutveckling 

Mobil: +46 (0) 70 268 42 91. E-post: ann-carin.andersson@stromstad.se 
www.tillvaxtbohuslan.se 

���������	
�����	�������	������ 
������������������������� !�" #$�%����& '(�'& �

 
�)���*)����� ��++,� � � ������� �������-./���!�012 �3�
�

*)���*)4�������	����	��������5 ,��� � �������-./���!�012 �3�
�

*)4� �� ��" ,������������ � � ������+61��7(3#30((-��3�
� ���������	
� �������
• � ���������
• ���� �������� �������������
������������
• ��	�����	������
����
�	������
• ��������
����������
• ��	�	�� �����������
������������	� ���

�

�,�,������������
• ���� 
��� ��������
���� ���������
•  ����	����������
• � �����
�����
���	���������	�� �������

�

��)�����)4�����
�� � � ������� �������-./���!�012 �3�
�

��)4�� ��������,�8 ,�����+9����	
����" �� ������+61��7(3#30((-��3�
• ����
����������	��!��	������������
• " ��	����	��!���������
�	������������	�
��	���	���!�������

�

�9��,���	
��" ��9�������������
• �� ����������	�������������	�
��	����������	�����
• �# ������� � ���
���������� ���$�%�����
��	��	���&��
��	�
���$��
• ��
����������	���
� ��
�������	�����
��!������
������	���
�$��

�

��)�����)�����++,�� � � ������� �������-./���!�012 �3�
�

��)�����)4�  ��������	�����	8 �" ,��:5 �; ��,����������+61��7(3#30((-��3�
• # � ��������� ��	�� � ���������� ��������������$��
• ���� ������
���������� ������������������������������$��

�
��)4����)����8 < 9 ��5�,�����5������" �����5 ��" �" ��:
�,�8 ��,�8 �



          
 Kustzonsplanering & Landsbygdsutveckling                           

  
 

 
 Kustzonsplanering och Landsbygdsutveckling 

Mobil: +46 (0) 70 268 42 91. E-post: ann-carin.andersson@stromstad.se 
www.tillvaxtbohuslan.se 

 

Anmälningsblankett 

 
 
Namn: 
 
Befattning: 
 
Kommun/organisation: 
 
Fakturaadress: 
 
Ev önskemål om mat/allergier: 
 
 
 
 
Välkommen med din anmälan senast 5 december till 
elisabeth.johansson@stromstad.se 
  


