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Fler cykelturister till Bohuslän med ny cykelkarta
Äntligen blir det enkelt att hitta cykelbara vägar och att planera cykelturen efter
besöksmål i Bohuslän. Kartan riktar sig till turister och har varit mycket
efterfrågad. Om några veckor kommer den att finnas hos turistbyråerna.
Fyrbodals kommunalförbund har lett arbetet med att ta fram turismcykelkartan över Bohuslän: Cykla i
skärgården. Det har gjorts i samarbete med Södra Bohuslän Turism, de tolv bohuslänska
kommunerna, flertalet övriga turistorganisationer och Turistrådet Västsverige.
Kartan visar ett urval av cykelbara vägar från Strömstad i norr till Göteborg i söder. De cykelbara
vägarna är uppdelade i olika säkerhetskategorier utifrån bland annat trafikintensitet, vägbredd och
sikt. Förutom information om var man kan cykla innehåller turismcykelkartan också information om
vilka besöksmål som finns efter vägen. Det blir enkelt att ta en sväng förbi intressanta hällristningar
och fornlämningar, mysiga kaféer och restauranger och stanna för ett klippbad här och var.
-

Imorgon, 9 maj, är det cykelns dag och det är roligt att kunna berätta om den här
turismcykelkartan som är en efterfrågad produkt i våra kommuner. Den är en viktig del i att
locka cykelturister till Bohuslän och kan också leda till en förlängd turistsäsong, säger Louise
Robertsson, som arbetat med kartan på Fyrbodals kommunalförbund.

Kartan kostar 75 kronor och kommer att finnas till försäljning i turistbyråerna i Bohuslän inom några
veckor. Cykelvägarna kommer dessutom att läggas in på Turistrådet Västsveriges digitala karta.
För mer information kontakta
Louise Robertsson, projektledare Seemore
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Pressbild på Louise Robertsson: http://www.fyrbodal.se/pressbilder
Arbetet har skett genom det EU delfinansierade projektet SEEMORE (Sustainable and Energy
Efficient Moblity Options in tourist Regions in Europe). Fyrbodals kommunalförbund var projektägare
till SEEMORE-projektet, som pågick mellan mars 2012 och mars 2015. Syftet var har varit att stärka
hållbara transporter på utvalda turistmål. Projektet har letts av Fyrbodals kommunalförbund i
samarbete med Västra Götalandsregionen och Turistrådet Västsverige. Totalt medverkade åtta
europeiska regioner i projektet. Gemensamt är att de är kustnära och turisttäta. Förutom Bohuslän
deltar Pommern (i Polen), Forlí-Cesena (i Italien), Dobrich (i Bulgarien), Cypern, Malta, Madeira och
Mallorca i projektet.
Mer information om Seemore finns på www.fyrbodal.se/seemore och www.seemore-project.eu/

