
styrkor

- goda renommén 

- specifika kunskapsfält

möjligheter 

- utveckla residensverksamhet

- utveckla samverkan mellan elever och 

medlemmmar på de olika institutionerna 

- kollektivboende för studenter och alumner 

- ateljéer att hyra för alumner/stipendiat 

svagheter

- brist på resurser

- brist på uppföljning av idéer mellan aktörer

- beroende av bidrag 

 

hot 

- grundverksamheten får inte drabbas av 

kringaktiviteteter utan gynnas utav dem

- ekonomiskt,  behöver fler ben att stå på 

KURSVERKSAMHETER

Bilaga 3 SWOTANALYS  Samverkan Bottnafjorden 

styrkor

- delårsboende och gäster som tillför ekonomisk 

säkring

- starka nätverk mellan aktörer inom samma nä-

ringsgren 

- breddade verksamheter, multikompetenta 

möjligheter 

- utveckla helårsaktiviteter tillsammans med andra i 

området

- färja över fjorden för att slussa vidare besökare till 

varandra 

- ha samma öppettider för att kunna föra vidare 

kunder/besökare även lågsäsing 

svagheter

- låg aktivitet på vinterhalvåret

- brist på kompetenta hantverkare 

- brist på tillgänglig mark 

- brist på kommunikation och uppföljning mellan 

olika typer av aktörer 

- inte gemensamma öppettider under lågsäsong

hot 

-färre helårsboende

- lägre aktivitet på vinterhalvåret 

- intensiva högsäsong veckor med hög stressfaktor

NÄRINGSIDKARE



styrkor

-  goda samarbeten mellan jordbrukare 

- byter tjänster och mark 

- breddade verksamheter

- direktkunskap om natur och miljö 

möjligheter 

- Nav.  Dela på en gemensam ladugård och hyra in 

djur tillsammans för att beta av mark

- dela på jordkällare och kvarn 

- utveckla förädling av spannmål 

- få konsumenter att  handla mer lokalt 

- föra ut kunskap om var produkten kommer ifrån

- byta grödor med varandra

svagheter

- sociala biten har avtagit

- konsumenter har dålig kunskap om sammanhang 

hot 

- klimatpåverkade, brand vid torka och regn dränerar 

mark 

- för mark som är arrenderad, nya markägare med 

andra prioriteringar 

-endast ett fåtal kapitalstarka ägare, svårt för mindre 

- per djur dålig lönsamhet 

LANTBRUKARE

styrkor

-  anlitar lokalt 

-lånar ut lokaler till andra verksamheter 

- god ekonomi 

- vid specifika behov bra uppslutnig och hjälp 

möjligheter 

- bytes/låneshandel

- gemensamt system för ”Vi i Bottnafjorden” 

- inte enbart egna medlemmar som resurs - slussa 

besökare till varandras aktiviteter 

-  Samåkning

- bjuda in varandra över ”gränser” 

- utveckla kursverksamhet 

svagheter

- liten kärna av engagerade

- vid sommararrangemang hög belastning på 

parkering 

- behov av hantverkskompetens

hot 

- tillväxtproblematik

FÖRENINGAR



styrkor

- närheten till havet och naturen

- lugnet under höst och vinter 

- brett utbud av aktiviteter även om mycket inte når 

ut till hela området 

möjligheter 

- stärkas gemensamt, hitta samverkan och 

kommunikation över gränserna   

- samspel mellan hel- och delårsboende 

- se till alla människor som resurser oavsett ålder 

- belysta cykelvägar och kollektivtrafik runt fjorden

- marin utveckling 

svagheter

- bilberoende , isolerad plats för unga utan körkort

- lite samverkan och kommunikation över fjorden

- brist på boende för yngre generation 

- brist på deltidsjobb för studenter helår

- känsla av att vara exkluderade i periferin av 

kommunen

hot

- demografin

- för korta perspektiv i samhällsplanering

- skolan

- gamla föreställningar om varandra över fjorden 

LOKALT BOFASTA



INFORMANTER FRÅN

Tossene Byalag

Bovallstrands Hembygdsförening 

KKV Bohuslän

Gerlesborgsskolan (elever)

Scenkonstskolan

Hogslätts Vänboende

Skärkäll Eko- Ateljéby

Evja Folkets Hus

Svenneby Bottna Sockenförening

Villa Akvarellen

Bottna Inn

Tossene Vandrarhem

Vägen ut Branneby

Bryggcafét Bovallstrand

Badholmarna, Bovallstrands badinträttning 

Bovallstrands IF

Sotenäs golfklubb

Bohusläns klätterklubb

Elektrotjänst Ivfer 

Nearbyfood 

Ica Nära Bovallstrand

Pulskontroll 

Bovalls dörrbyggeri 

Tillsammans odlingen

Klevs gård

Jordbruk, Linsten Jan

Jordbruk,  Nylén Torbjörn

Reko-ring ,  Nylén Johanna

  


