
GRANITKUSTEN 

Styrgruppsmöte nr 2 den 24 maj 2019. 

Plats: Kommunhuset i Munkedal 

Deltagare: Carl Forsberg, Johanna Ljung Abrahamsson, Jan- Olov Karlsson och 
Rolf Danielsson.  

 

DAGORDNING 

1- Projektöversikt och detaljerad tidplan 
2- Planerade satsningar 
3- Kommunikationsplan (utsänd) 
4- Hösten 2019 

 
Projektet 
 
Carl inledde med en presentation av projektets syfte och innehåll. De fem utvalda 
miljöerna av de 12 från förstudien presenterades efter det genomförda mötet på 
Vitlycke den 24 april. De är Stenhuggarfestivalen i Krokstrand, KKV på 
Gerlesborg, Stallebrottet på Malmön, Landet Mittemellan i Munkedal samt Lahälla i 
Brastads socken. Möten har skett med dessa i enlighet med planen och en koppling 
mellan aktörer och boende har påbörjats. Målet är att lägga ut dessa fem på 
projektets hemsida och att successivt få med de andra. Tidplanen redovisades för 
projektet. Carl gjorde en kortare presentation av mötena med fyra av miljöerna och 
vi diskuterade Landet mittemellan med kopplingar till guidade bussresor och att 
utveckla erfarenheterna från projektet med Tidsresan. Lahälla kommer att arbeta 
med restaurering av knottfabriken och här finns redan ett intressant varumärke. 
 
Planerade satsningar 
Nyhetsbrevet kommer ut ganska snart (lite förskjutet enligt tidplanen) och ses som 
en ”intern produkt” inledningsvis. Målgruppen är aktörer, boendeanläggningar och 
caféer/restaureringar inom miljöerna. 
Studiedag planeras för aktörerna till Not Quite i Fengersfors. Preliminärt datum är 
den 13 juni och exakt besked kommer nästa vecka. 
Projektet presenterar alla aktörerna på hemsidan. 
Besök till Ekomuseum Bergslagen planeras efter sommaren. 
 
Kommunikationsplan 
Utifrån det underlag som praktikant Julia tagit fram så kan det vara angeläget att vi 
redan i höst börjar samtala om hur en framtida stödorganisation kan se ut. Viktigt 



att vi även får med oss Turistrådet Västsverige för dialog om vårt arbete och de 
bjuds in till kommande styrgruppsmöte efter sommaren. 
Vi bör även ta kontakt med Högskolan i Väst (möjligen via Leif Berntsson) för att 
se om vi kan få följeforskning i projektet. 
 
Hösten 2019 
Vi bör diskutera kompetenshöjning som begrepp och räkna in väl förberedda 
studiebesök samt utvärdering som en del av att höja kompetensen hos aktörerna. 
Vi ser vidare på hur vi kan stödja aktörerna genom följande delar: 

- Produktutveckling 
- Marknadsföring 
- Organisationsbygge 

 
Vi belyste frågan om hur vi koppla an vårt projekt till de initiativ som finns för att 
utveckla vandringsleder och cykelleder i våra fem kommuner. Vi bör söka 
samarbete med stort fokus på våra aktörer och vad de kan få ut av denna grupp av 
besökare. 
 
Kommande styrgruppsmöte: 
 
Torsdagen den 22 august i  klockan 13:00 i  Munkedals  kommunhus.  
 
Noterat av Rolf D. dag som ovan 
 


