
Nätverket Staden vid havet  
Stormöte 13 juni 2017 
 

Närvarande, se bifogad deltagarlista  

 

Havsbadet informerar 

Micke presenterade sommarens program på havsbadet:. Nytt för i år är Disco Inferno för oss över 40 

på tisdagar i juli. Se hemsidan för program: https://havsbadet.se/ 

Restaurangen kommer bara att servera luncher i sommar. Barnvagnsvänligt.  

Måndagsklubben kommer att fortsätta även i sommar med fri entré till nattklubb på Havsbadet 

efteråt.  

 

Lysekil Live är en stornyhet i sommar. Hoffmaestro, Thomas Stenström och Peter Simson Band spelar 

i Havsbadsparken den 26 juli. Biljetterna ligger ute på ticketmaster:  

http://www.ticketmaster.se/event/lysekil-live-biljetter/464959 

Nästa års festival kommer att bli en tvådagars festival på Gullmarsvallen.  

PÅGÅNG HOS SERVICEFÖRETAGEN  

Havets Hus  

Maria presenterade Havets Hus ombyggnation- se Havets Hus hemsida: 

http://www.havetshus.se/havets-hus-2-0/ 

Maria visade även en reklamfilm med Expedition Bohuslän, där Havets Hus är en part. Kampanjen 

har bland annat visats i Stockholms tunnelbanor.  

https://www.youtube.com/watch?v=hFbQrqxz-n0 

 

Gullmarsstrand hotell & konferens 

Senaste åren öppnat upp mer för allmänheten. Restaurangen alltid öppen! Sinnenas havsbad får man 

gärna boka in sig, det finns paket i kombination med frukost, lunch eller middag.  

Vann spa, hotell och konferens 

7 juli startar Vann sommarresort med aktiviteter för hela familjen http://vann.se/vara-paket/vann-

sommarresort/ 

I sommar kommer det även erbjudas grillbuffé i restaurangen.  

 

Strandflickorna 

Aktiviteter med Outdoor West. After-havsbad i sommar. Nytt utegym utanför havshotellet! 

Outdoor West & Lysekil Guide  

Stadsvandringar, aktiviteter året runt för nybörjare. Bokningsbara på vastsverige.com: 

http://www.vastsverige.com/lysekil/b/52096/Outdoor-West-Upplev-land-och-hav-kring-Lysekil 
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Nytt för i sommar är båttur till Stora Kornö med Harry på måndagar i juli.  

 

Luna Café/Grand Hotel och Fjordhotellet  

Vingården går bra. Onsdag+ fredag blir det trubadur. Nytt på fjord är att man satsat på att hyra ut 

rum med gemensamma ytor som vandrarhemstandard.  

 

Grand hotell – har ny krog Antu med sydamerikanskt tema. Se nya menyn: http://www.antu.se/ 

 

LYSEKILS TURISTINFORMATION 

Glöm inte vår fina karta och Bohusläns magasin. Finns att hämta på Turistbyrån eller att beställa på 

www.tbshopen.se  

Boden vid Rosvikstorg har öppet i sommar från midsommarafton till 13/8 (söndag seglarveckan). 

Öppettider:  

Vecka 25-28: Öppet 10-17 

Vecka 29-32: Öppet 10-18 
 

Infopoints 2017 är följande verksamheter:  

Kajak i Grundsund 

ICA Grundsund 

Skaftöhallen, Fiskebäckskil  

Villa Bro  

Grand Hotel  

Gullmarsstrand 

Coop extra  

Tempo Brodalen  

JE Lindboms  

Gästhamnarna  

 

Att vara Infopoint innebär att man har extra turistinformation och är Turistbyråns förlängda arm.  

Läs mer om fördelarna med att bli en infopoint: 

http://www.vastsverige.com/contentassets/effbacfb024f4bc59517ce833991433d/infopoint-

bohuslan-presentation-2017.pdf 

Evenemang & aktiviteter  

Se bifogad lista med årets evenemang. 

Lysekils Pride informerade om sina aktiviteter den 22 juli. Läs mer här: 

http://www.vastsverige.com/lysekil/e/244553/PRIDE-Lysekil 

 

Digital Värdskapsutbildning 

Turistrådet erbjuder en gratis digital värdskapsutbildning – passa på att utnyttja detta! 

http://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/artiklar/vardskap-vastsverige/  

Maila Turistbyrån för att få en länk från kurskoll.se 
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Nya vastsverige.com och framtidens besöksservice  

Turistorganistaioner i hela Sverige sitter just nu med ett förändringsarbete i och med digitaliseringen. 

Idag sker informationshämtningen på internet via sajter som Google, Trip Advisor, Booking.com. 

Turistrådet har analyserat möjligheter och beslutat att ta bort Basetool som databas för 

vastsverige.com och innehållet på sidan kommer att administreras av Turistrådet och respektive 

turistorganisation. Företagen kommer därmed ha mer tid för att administrera andra sajter.  

Turistrådet har även haft en kurs i TripAdvisor och Google My Business som ni hittar som video här:  

https://app.webinarjam.net/login/41620/37b8b5ec2d/0/replay 

 

Ny rekrytering 

Therese går vidare till nya uppdrag till hösten. Annons till hennes tjänst hittar ni här: 

http://www.havetshus.se/om-havets-hus/turistinformator-och-platschef-till-lysekils-

turistinformation/ Sista ansökningsdag 14 juni!  

 

MARITIM UTVECKLING BOHUSLÄN 

3 årigt projekt med delprojekt:   

Innovationsarena 

Evenemangsstrategi 

Kunskapsturism 

Marina Livsmedel 

Gästhamnar & Skärgårdstrafik  

Läs mer om projektet här: http://www.tillvaxtbohuslan.se/mub/ 

Renée presenterade nyheter inom projektet evenemangsstrategi där evenemangshandbok för 

evenemangsarrangörer har publicerats på Lysekils kommuns hemsida: 

 http://lysekil.se/uppleva-och-gora/evenemang/evenemangshandbok.html 

Renée uppmanade arrangörer att använda enkäten för att kunna utvärdera evenemangen.  

Inom marina livsmedel så finns det spännande affärsutvecklingshjälp att få, kontakta Renée Daun för 

mer information. Renee.daun@lysekil.se  

 

URBAN PLATSINNOVATION   

Cia Säll presenterade vad som är på gång inom Urban Platsinnovation. Läs mer om projektet här:  

http://lysekil.se/kommun-och-politik/projekt/urban-platsinnovation.html 

 

Under sommaren kommer en enkätundersökning att utföras med hjälp av Turistbyrån. Partner är 

Högskolan i Väst som utformat enkäten och sammanställer statistik.  

 

Parkeringsbuss i sommar. Se kommunens hemsida: http://www.lysekil.se/trafik-och-resor/nyheter-

for-trafik-och-resor/nyheter-for-trafik-och-resor/2017-06-09-gratis-parkering-och-p-buss-i-

sommar.html 

 

Stadspromenaderna har fått en folder som finns att hämta på turistbyrån. Just nu finns den på 

svenska och engelska, men en arabisk version är på gång.  
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Det kommer bli gratis Wifi i stan och i gästhamnarna. Intentionen är att fritt wifi ska vara igång på 

vissa av platserna vid midsommar. Politiken har även tagit upp frågan om wifi i Brastad och på platser 

runt om på Skaftö.  

 

Klubb Lysekil är ett nytt samarbete mellan handlarna i Lysekil centrum. Läs mer om kundklubben här: 

http://lysekil.medlemsklubb.se/ 

Snorkelleder är planerade runt om i kommunen, bland annat vid Släggö. Förhoppningen är att inviga 

dessa under sommaren.  

 

Digital parkeringskarta finns på kommunens hemsida med information om parkeringsplatser, priser, 

tider osv. 

http://lysekil.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=395ea99af97041ba8cb27f

b8924631cd 

 

MARKNADSGRUPPEN – BETTINA 

 

Bettina berättade om annonssamarbetet som skett i nätverket under våren. Samarbetet resulterade i 

en annons och litet reportage i Fokus Outdoor, en bilaga till DN som gick ut till 409 000 läsare i 

Stockholmsregionen+Uppsala. 

Här är tidningen online: https://issuu.com/smart_media/docs/fokusoutdoor_170329_issuu 

Bettina presenterade även en idé om att bjuda in bloggare till Lysekil – mer information kommer. 

Anmäl gärna intresse till bettina@strandflickorna.se  

 

HÖSTENS STORMÖTE  

Boka in höstens stormöte redan nu: tisdag 3 oktober kl. 18.30  

Plats meddelas senare. Under höstens stormöte kommer årets värdskapare att utses!  

 

Vid pennan:  

Therese Lundqvist 

Lysekils turistbyrå 

therese.lundqvist@lysekil.se  
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