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Externa aktörer driver verksamheten vid Bohus fästning och
Strandverket vidare
Vid dagens möte med kommunstyrelsen beslutades att Bohus fästning och Strandverket ska hyras
ut till externa aktörer.
Det är företagarföreningarna i Marstrand och Kungälv som tar över verksamheten på Strandverket.
Roger Boström, ordförande i Kungälv, Marstrand, Näringsliv, KMN ser goda möjligheter att
utveckla verksamheten på Marstrand där Strandverket är en plats som kan bidra till utvecklingen av
destinationen.
– Vi vill skapa en mötesplats för så många som möjligt, Strandverket ska inte bara vara konst utan
här ska finnas utrymme för alla former av kulturyttringar men även för andra aktiviteter. Lokalen
ska även kunna utnyttjas för olika arrangemang så som företagsevenemang etc. Vi vill öka
tillgängligheten och kommer att hålla öppet en större del av året. Jag är övertygad om att
Strandverket är en plats som kan bidra till utvecklingen av destinationen Kungälv/Marstrand, säger
Roger Boström.
Även när det gäller Bohus fästning är det lokala företagare som tar över verksamheten. Jan Erik
Axelsson, Ulf Karmark och Emil Karmark har tillsammans bildat ett nytt bolag som tar över
verksamheten, Fästningsholmen Event i Kungälv AB. De kommer att driva en verksamhet med
event med tyngd på historiska händelser men även arrangera guidade turer, musikevent historiska,
spel etc. Verksamheten på fästningen kommer att var igång året runt.
– Vår målsättning är att kunna öka antalet besökare till Bohus Fästning med en större inriktning på
dess historia. Vi ska rikta oss till alla åldersgrupper men särskilt till barn och ungdomar för att skapa
intresse för och en bredd i information och upplevelser kring fästningens historia. Vi vill att Bohus
Fästning ska vara ett givande besöksmål för såväl kommuninvånarna som turister och bli en av
nordens mest besökta historiska platser, säger Jan Erik Axelsson.
Både Bohus fästning och Strandverket ägs av Statens Fastighetsverk, SFV, Kungälvs kommun har
hyresavtalen med SFV. Uthyrningen till de externa aktörerna sker i samverkan mellan kommunen
och SFV.
– Från kommunen är vi mycket nöjda med denna lösning, genom att vi får externa aktörer blir det
möjligt att bedriva affärsmässig besöks- och evenemangsverksamhet. Det ger bättre möjlighet till
utveckling av verksamheten vid såväl Bohus fästning som Strandverket. Det kan ge en utveckling
som vi inte hade kunnat genomföra i kommunal regi, säger Anders Holmensköld, kommunalråd
och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
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