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Det har länge pratats om att Munkedal 
har ett bra läge rent geografiskt och det 
med all rätt. Nu börjar det också mär-
kas mer konkret. Visserligen minskar 
befolkningen något men andra kurvor 
pekar uppåt. Låt mig bara nämna 
ökad efterfrågan på industrimark och 
bostäder.

Munkedal ligger också strategiskt bra till när 
det gäller turism, något som alla kanske inte 
tänker på. Turismen är ju inte någon stor nä-
ring i kommunen idag.

Sett i ett något större sammanhang talar det 
mesta för att turismen kan bli en riktigt stor 
näring i Munkedal. Låt mig ta några exem-
pel.

Kustområdet har sommartid svårt att hysa alla 
turister. Genom allianser mellan kust och in-
land kan boenden erbjudas i Munkedal (cam-
ping, vandrarhem, bo på lantgård) och till 
dessa boenden aktiviteter av olika slag. Från 
ett lugnt och trivsamt boende i Munkedal kan 
turisten lätt nå både kustens aktiviteter och 
stadens service om så önskas.

Turismen idag innebär att vi svenskar i 
huvudsak stuvar om oss så att städer töms 
och kustområden fylls på. Lite grovt är det 
så! I framtiden är det mycket möjligt att vi i 
Sverige får betydligt fler turister från utlandet. 
Visste ni att över åttio miljoner européer kan 
nå Munkedal på en rejäl dagsresa. Och under-
sökningar visar att vi kan erbjuda det som de 

flesta allra helst vill ha; naturupplevelser, skog 
och sjöar, tystnad, ro och stillhet. Munkedal 
har alltså  potential för utökad turistnäring.

En tredje sak är att det finns en turistnäring 
under framväxt. Den är inte så stor ännu men 
den finns och den är offensiv. Jag tänker inte 
bara på turistföretag utan också på sevärdhe-
ter och upplevelser. Svarteborgs Stencenter 
och  Kynnefjälls Natur är två exempel. Listan 
skulle kunna göras längre.

För att rätt kunna möta framtiden gör nu kom-
munen ett nytt försök att samla de turistiska 
krafterna. Det finns idag tillräckligt många 
företagare som på hel- eller deltid jobbar med 
turism och det finns tillräckligt mycket för 
turisterna att uppleva här för att sluta sig sam-
man och bli ännu starkare. Om näringen kan 
samlas är jag övertygad om att den kan växa 
mycket i betydelse de närmaste tio åren och 
ta för sig rejält av den växande strömmen av 
turister som gästar området. Turistnäringen i 
Munkedal har framtiden för sig.

Lars-Erik Knutsson
Kommunchef i Munkedal

Munkedal 
– en turistkommun i vardande?
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Sedan 2004 är också 
Munkedals kommun 
med i RAMBO AB 
och avfallsgemenskapen 
tillsammans med Tanum, 
Lysekil och Sotenäs. 
Det är bra för Dig 
som bor och verkar i 
mellersta Bohuslän, där 
Rambo ansvarar för att 
avfall tas om hand på ett 
miljöriktigt sätt.

Genom rätt sortering 
och behandling kan 
Rambo erbjuda 
kompletta avfalls-
lösningar – bäst och 
billigast på hemmaplan.

Kontakta oss gärna !

tel 0523-142 95
rambo@rambo.se

Tillsammans 
sluter vi cirkeln...

Kent Wilhelmsson har 30 års erfa-
renhet av markberedning och entre-
prenaduppdrag. I Munkedal har hans 
företag K W Grävtjänst det senaste 
året medverkat i miljöprojektet No-
limp och vid etableringen av det nya 
företagsområdet mellan Munkedal 
och Håby.

K W Grävtjänst AB har sex fasta medarbe-
tare, sex grävmaskiner, två lastbilar och en 
dumper. Dessutom har företaget ett mobilt 
krossverk vilket innebär att K W Grävtjänst 
kan utföra kompletta markberedningsjobb, 
inklusive bergsprängning. K W Grävtjänst 
tar uppdrag i hela Bohuslän och Trestad. 
Kunder är kommuner, företag och privat-
personer.

VA-arbeten i Kvistrum
K W Grävtjänst AB har under hela 
vinterhalvåret och fram till slutbesikt-
ning i slutet av maj ansvarat för en-
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treprenadarbeten vad gäller utläggning av 
VA-ledningar i Kvistrum för Nolimp – ett 
EU-projekt med syfte att höja vattenkvalite-
ten i Örekilsälven och Gullmarsfjorden.

– Vi körde igång i oktober och slutförde 
återställningsarbetena nu i våras. Totalt har 
vi lagt ned 1 400 meter nya VA-ledningar i 
marken.

Nytt företagsområde
Därefter och hela sommaren igenom fram 
till 15 september har företaget generalentre-
prenaden för markberedningen, inklusive 
framdragning av ny asfalterad gata, av det 
nya industriområdet som etableras norr om 
Munkeland.

– Jag hyr in extra folk och vi är totalt tio 
man som arbetar med olika projekt just nu.
Dessutom har K W Grävtjänst erhållit av-
talet att ansvara för allt maskinarbete för 

driften i Munkedals kommun.
– Det är framför allt under-

hållsarbeten som vid exempelvis 
vattenläckage.

Kent Wilhelmsson, med 30 års erfarenhet av markberedning och 
entreprenaduppdrag.

Pålitlig entreprenör i Munkedal


