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Bäste kommuninvånare,
besökare och företagare
i Strömstads kommun
Det fortsätter att gå bra för Strömstad. Vi är en liten 
kommun, men vi utmärker oss med ett expansivt 
näringsliv, ordning på ekonomin och stor attraktivitet, 
som gör att fler väljer att flytta hit.

SÅ HITTAR DU 
INFORMATION OM 
STRÖMSTADS KOMMUN
WWW.STROMSTAD.SE
På kommunens webbsida hittar du all information 
om kommunens olika verksamheter. Där kan du 
också läsa om kommunens politiska organisation 
och ekonomiska förvaltning. Du kan få hjälp med 
e-tjänster, lämna synpunkter på verksamheten 
och få dina frågor besvarade

BESÖK STRÖMSTADS STADSHUS
Norra Bergsgatan 23A
Tel: 0526-190 00
kommun@stromstad.se
Öppettider under sommaren:
Vardagar 09:00 - 12:00; 13:00 - 16:00
I Stadshusets reception kan du få hjälp att hitta rätt 
bland kommunens förvaltningar. Här finns också aktu-
ella planer utställda och broschyrer om bygglov m.m. 

STRÖMSTAD INFOCENTER
Gamla Tullhuset / Ångbåtskajen
Tel: 0526 - 623 30
infocenter@stromstad.se; www.stromstad.se
Öppet året runt. Öppettider under högsäsongen
dagligen 09:30 - 19:00

Strömstad Infocenter är kommunens turistbyrå och 
kan hjälpa till med det mesta som gäller Strömstad 
som besöksort: boende, nöjen, naturupplevelser, ar-
rangemang, kollektivtrafik och tidtabeller med mera.

FACEBOOK
Strömstads kommun finns på Facebook, sök på “Ström-
stads kommun” och “Strömstad kultur”. Här kan du ta 
del av nyheter, få tips om möten och arrangemang, se 
bilder från olika aktiviteter och diskutera det som hän-
der i kommunen just nu.

FoTo DeTTA uPPSlAG: lASSe FreDrIkSSon , JAn PAlmblAD

FoTo: mIrIAm ekeHolT
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Strömstad växer och det är bra. Vi gynnas 
visserligen av vårt geografiska läge men vi har 
många duktiga företagare som ser möjlighe-
terna och vågar satsa. Strömstad har nu ca 12 
500 invånare och enligt de prognoser som finns 
kommer befolkningen i Strömstad fortsätta 
öka vilket innebär både nya möjligheter och 
utmaningar.

Tillväxten skall inte ske på bekostnad av 
Strömstads kärnvärden. Vi skall inte växa på ett 
sätt som gör det mindre bra att leva i Ström-
stad, tvärtom, det som sker skall göra livet här 
ännu bättre.

En ökande befolkning ställer krav på den 
kommunala servicen, särskilt inom utbildning 
och omsorg samt infrastruktur. Utbyggnaden 
av nya förskolor har varit en prioriterad uppgift 
för kommunen de senaste åren och vi är glada 
över att vi kommer hinna ikapp de nya beho-
ven. Den nya förskolan i Mellby öppnar i höst 
och projekteringen av förskola i Skee kommer 
inom det snaraste. Omsorgen kommer att vara 
alla kommuners stora utmaning i framtiden.

Att Strömstad skall bredda sitt näringsliv är 
viktigt. Fiberutbyggnad pågår för fullt och vi 
hoppas det kommer att bidraga till att företag 
inom t.ex. IT och miljö skall etablera sig i vår 
kommun.

Den 24 juli kommer en företagsträff att ge-
nomföras. Där är du som både lokal företagare 

eller delårsboende företagare hjärtligt välkom-
men. Några lokala företag samt kommunen 
kommer att berätta om sin verksamhet och 
aktuella händelser. Efter det blir det mat och 
social samvaro. 

Även inom fritidsområdet ökar kraven. Vi 
har ett väldigt aktivt föreningsliv i Strömstad, 
många barn och ungdomar deltar i förenings-
livet. Under många år har det funnits en brist 
på lokaler för fritidsföreningarna. Den nya 
aktivitetshallen, som planeras på Strömsval-
len, kommer bli en av kommunens största 
barn- och ungdomssatsningar någonsin och ge 
föreningarna möjlighet att ta emot fler ungdo-
mar. Samtidigt pågår samtal om mötesplatser 
för kulturlivet i Strömstad.

En av våra gemensamma uppgifter blir att 
bestämma hur vi ska utveckla Strömstad. Hur 
många bostäder behövs för framtiden och 
var ska de ligga. Strömstad har ett ambitiöst 
bostadsprogram, som innefattar nyproduktion 
av 100 nya bostäder varje år. Fördelningen skall 
ske till lika delar mellan villor, hyreslägenheter 
och bostadsrätter. Att helt släppa loss produk-
tionen är inte möjligt eftersom utbyggnaden 
av infrastrukturen måste hänga med. Redan nu 
har vi hög belastning på väg- och gatunätet och 
vi kommer att behöva genomföra utbyggnader 
av kommunens VA-system. Detta kommer att 
innebära höga kostnader. Tillväxten har sitt 

pris. Det är en hög belastning på de förvalt-
ningar som skall skapa planer för allt som 
önskas göras i kommunen.

 
Men nu tar vi semester och njuter av allt 
som Strömstad har att erbjuda under som-
maren. Strömstad fick i år hedersutmärkelsen 
Årets båtkommun 2014, glädjande men också 
välförtjänt tycker vi. Det var resultatet av ett 
mångårigt utvecklingsarbete från främst Tek-
niska nämnden och förvaltningen. Vi har en av 
landets vackraste skärgårdar och båtlivet är av 
tradition väldigt viktigt för oss. Denna utmär-
kelse bekräftar att vårt arbete varit framgångs-
rikt och stärker ytterligare vårt varumärke som 
en riktigt bra båt- och fritidskommun. 

Missa inte heller alla spännande arrangemang 
i sommar, med Kapten Kuling, Hamnskôj och 
mycket annat. I Strömstad är det bra att bo och 
leva. Önskar alla en fin sommar i vårt vackra 
Strömstad

Ronnie Brorsson
Kommunstyrelsens ordf.
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– Strömstad är en häxkittel som sjuder av utmaningar, 
möjligheter och motstående intressen, inte minst eko-
nomiska. Samtidigt påverkas byggandet här i gräns-
landet till norge av kulturella olikheter, säger michael 
olsson, förvaltningschef på miljö-och byggförvaltningen.

– Det finns ett mycket starkt riksintresse för 
naturvård och friluftsliv samt strandskydd med 
klara regler. Det är därför svårt att skapa boen-
den i den takt marknaden och befolkningsut-
vecklingen efterfrågar. Det ger höga markpriser.

–Vi bor i en expansiv kommun med ökande 
inflyttning. Nu är vi 12.505 strömstadsbor och 
vi planerar och bygger för fullt.

– Jag skulle vilja sammanfatta och säga, att vi 
har god balans mellan planering och byggande.
Det byggs betydligt mer i Strömstad än i jäm-
förbara kommuner.

Det finns för närvarande omkring 400 
byggrätter i en planreserv. 
Många är på god väg att 
bebyggas, särskilt i Mäll-
bydalen, där byggandet 
nu kommit igång på 
allvar. Ett flertal enbo-
stadshus är uppförda och 
fler är på gång. Ett annat 
exempel på byggbar mark 
är den Hedelinska tomten 
vid Strömsån.

Det pågår ett omfattande planarbete för att 
skapa fler byggrätter. Några planer närmar sig 
ett antagande. På Lilla Åseröd är förhoppning-
en att kunna anta en detaljplan med uppemot 
100 byggrätter nu i höst. Kommunen arbetar 
vidare med Canningområdet där det kan 
skapas omkring 250-350 boenden. På en del 
av kvarteret Spinnaren på Fredrikshaldsvägen 
planeras ett flerbostadshus. På eller inom kvar-
teret Sadelmakaren planeras två flerbostadshus 
med bortåt 45 lägenheter. Ett annat intressant 
framtida utvecklingsområde är ”Mällbyhöjden” 
där uppemot 750 bostäder kan rymmas.

– Vilja och vision, det är där det måste börja. 
Ju tydligare idé och planering, där alla inblan-
dade följer reglerna, desto enklare är det att få 
igenom en detaljplan, menar Michael Olsson. 
Då kan en plan vara klar under 1,5 år och 
bygglov kan sökas.

– Det är klokt att ta sig tid i början av ett 
planerat byggande. Det underlättar projek-
tets fortskridande och bäddar för ett snabbt 
beslut. Vet du inte vad du vill, kan det bli en en 
långdragen process, säger Michael Olsson och 
nämner exempel där planärende blir utdragna i 
tid; 10 – 15 år kan det ta om det vill sig illa.

När kommunen tar 
fram en plan priorite-
ras allmännyttan med 
tillgång till skolor, 
vård, barnomsorg, 
vägar, el, avlopp, tele, 
kultur, grönområden, 
tysta områden, bad, 
friluftsliv och resultat 
av klimatförändringar 

som exempelvis högt vatten.
– Vi bygger ett samhälle, inte bara boenden 

och måste hålla ihop delarna och se helheten. 
Vi strävar efter balans och hållbarhet, påpekar 
Michael Olsson.

– Om 30 år? Jag önskar ett långsiktigt byg-
gande och mer resurser på utformning och 
god arkitektur. Att använda vårt fantastiska 
läge, se möjligheterna istället för svårigheterna, 
att utifrån alla motstående intressen skapa ett 
samhälle som bygger på eller utgår från kom-
munens attraktiva läge och tillvaratar våra höga 
naturvärden.

Allt finns här,
utom fjälltoppar!

Michael Olsson, stolt förvaltningschef:

utsikt och översikt för plan- och byggchef elin Solvang och förvaltningschef 
michael olsson från toppen av Strömstads mytomspunna stadshus.

VISIon
Strömstad har en balanserad och lång-
siktigt hållbar utveckling där livskvalité, 
miljö- och kulturvärden stärks.

Mål
Fyra övergripande mål som leder till att
vi 2015 är 13 000 invånare.
• Ökat medborgarengagemang 
• Förbättrad folkhälsa 
• effektiv ekonomisk och ekologisk 
 hushållning 
• offensivt samhällsbyggande

“Jag skulle vilja samman-
fatta och säga, att vi har 
god balans mellan plane-
ring och byggande. 

5
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HJälTSGÅrD

kommunens senast antagna bostadsplan. 
området ligger öster om lionshov i Skee och 
innebär en komplettering av bebyggelsen. 
Tomtförsäljning beräknas påbörjas 2015.
Planen ger möjligheter för både friliggande 
villor och parhus eller radhus med helårs-
standard. Tomterna får en byggrätt på 180 
kvm för skapa möjlighet till ett funktionellt 
helårsboende. Inom den byggrätten skall hu-
vudbyggnad samt komplementbyggnad t.ex. 
garage och gäststuga rymmas.

mällbyHÖJDen

området nordost om räddningstjänstens 
lokaler i Strömstad är ett framtidsprojekt 
som kommunen funderat på ett antal år. 
området har potential att under många år 
stå för en stor del av kommunens framtida 
bostadsförsörjning. Här finns möjligheter 
till många olika typer av boendeformer i ett 
läge nära stadens service och angränsande 
naturområden. Detaljplanering är ännu i sin 
linda och det återstår mycket arbete och en 
demokratisk process innan spaden eventuellt 
kan komma att sättas i marken.

michael olsson och elin Solvang planerar inte bara för bostäder utan också för skolor, vägar, 
avlopp, grönområden, barnomsorg, vård, friluftsliv och följder av klimatförändringarna.

exempel på alternativ utformning. I nuläget pågår smärre justeringar varför det 
färdiga resultatet kan komma att se något annorlunda ut.

INBjuDAN TIll FÖRETAgARMÖTE

Det skapar ett exklusivt mervärde, som med 
god planering ger ett långsiktigt hållbart sam-
hälle, säger Michael Olsson.

Nivån på nybyggandet styrs i hög utsträck-
ning av befolkningsutvecklingen konstateras 
det i kommunens nya översiktsplan från hösten 
2013. Under perioden 1999-2008 har 780 
nya bostäder färdigställts i kommunen. Mer 
än hälften av de nybyggda bostäderna ligger i 
centralorten Strömstad. Därutöver har 26 pro-
cent byggts i Seläter, Hällekind, Hålkedalen, 
Båleröd, Stare, 7 procent i södra kustområdet 
Rossö, Överby, Daftö, Öddö, Tjärnö och Saltö 
och 5 procent på Koster. Bostadsbeståndet 
utanför tätorten fördelas ungefär 50/50 mellan 
helårs- och delårsboende.

TeXT: bIrGITTA HAnSSon
FoTo: JAn PAlmblAD

Företagare i Strömstad bjuds in av kommunen 
den 24 juli för att umgås, knyta nya kontakter 
och lyssna på inspirerande föredrag.

lIllA ÅSerÖD
bostadsplan med beräknat antagande 
senhösten 2014. lilla Åseröd är beläget ca 
3 km söder om Strömstad, till huvuddelen 
på Stareberget öster om avtagsvägen till 
Tjärnö. Planen beräknas att omfatta cirka 100 
boenden

Hjältsgård, Mällbyhöjden och Lilla Åseröd är tre av de framtida bostadsområden, som 
nått längst i planprocessen.

Planarbeten för nya byggen

exempel på olika alternativ av utformning med friliggande villor och radhus eller parhus.

Innehåll i årets program:
• Strömstads nya aktivitetshall,
 presentation av kommunalrådet
 Ronnie Brorsson.
• Presentation av nya laholmen
• Svensk miljöteknik på export,
 VD på Vilokan Johan brandberg.
• Ingela Skärström, ordförande i
 Företagarna i Strömstad, delar ut 
 pris till årets företagare.

efter föreläsningarna serveras en 
buffé. 

Inbjudan gäller för två personer från 
varje företag och ska anmälas till 
evenemanget som börjar kl. 17.30.

mer information finns på
www.stromstad.se/naringsliv.
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Poängen är poängen
Bor du i villa, börjar bli äldre eller har fyllt 
18 år och vill bo i hyreslägenhet, är det värt 
att planera i god tid. Även om Strömstads-
byggen erbjuder nästan 97.000 m² boyta 
och bygger nytt, kan det vara långt till för-
verkligande av drömmen om hyreslägenhet.

Strömstadsbyggen äger 55 procent av bostä-
derna i flerbostadshus och förvaltar nästan 1.500 
hyreslägenheter på Koster, Rossö, Tjärnö och i 
Näsinge och Skee, förutom i centrala Strömstad.

Du får en poäng per dag när du anmält dig 
som sökande till en hyresrätt eller redan har kon-
trakt med Strömstadsbyggen. När en lägenhet 
blir ledig publiceras det på hemsidan. Under sju 
dagar kan vem som helst anmäla sitt intresse för 
den lediga lägenheten. De fem som samlat flest 
poäng får ett meddelande om att se lägenheten 
och sedan avgör poängen.

– Vilka de sökande blir beror på deras önske-
mål om lägenhetsstorlek, hyreskostnad eller bo-
stadsområde, påpekar Klas Joelsson, uthyrare på 
Strömstadsbyggen. Det finns inte en traditionell 
kö utan intresse och poäng avgör.

– För en 2:a och 3:a på bägge sidor om Ström-
sån, vilket är mest attraktivt i Strömstad, kan det 
vara runt 200 personer som anmäler sitt intresse.

– Ibland gör Socialtjänsten en bedömning och 
utfärdar ett intyg för behov av en lägenhet. Vi 
försöker att hjälpa till men det går inte alltid, för 
det finns inga tomma lägenheter, förklarar Klas 
Joelsson.

– I de nyligen färdiga 40 lägenheterna i Skee är 
det cirka en tredjedel av hyresgästerna som har 
flyttat in från andra kommuner. Några enstaka 
kommer från Norge och några är personer som 
gjort lägenhetsbyten. De övriga inflyttade är re-
dan boende i kommunen, berättar Klas Joelsson.

Det är värt att notera kravet på mantalsskriv-
ning när du fått en lägenhet, vilket främjar hel-
årsboende.

De nya lägenheterna i Skee är alla tillgänglig-
hetsanpassade och har t ex hiss även om det bara 
är tvåvåningshus. Ett annat område med extra 
tillgänglighet är 22 lägenheter av 61 i trygghets-
boendet i kvarteret Skepparen, som ligger ned-
anför Stadshuset.

Enligt kommunens strategiska boendeplan 

skall 150 bostäder byggas per år fördelade på de 
tre olika boendeformerna; äganderätt, bostads-
rätt och hyresrätt.

TeXT: bIrGITTA HAnSSon
FoTo: kArIn bJÖrk

Tvåvåningshusen i Skee är tillgänglighetsanpassade.

Alla vill vi bo bra

Strömstad får i höst sitt första boende för 
ensamkommande flyktingbarn. På Solbo 
ska 14 ungdomar mellan 16 och 18 år få 
hjälp att bygga upp ett nytt liv i ett nytt 
land.

Sakta men säkert tar byggnaden form strax 
nedanför Solbogårdens äldreboende. Här 
byggs 14 rum med dusch och toalett, perso-
nalutrymme, en stor matsal och samlingsrum. 
Klart ska det vara i oktober.

– Det blir de nyanlända ungdomarnas första 
egentliga egna bostad i sitt nya hemland, 
förklarar RosMarie Ohlsson, enhetschef vid 
Omsorgsförvaltningen och verksamhetsansva-
rig vid det blivande boendet. 

Med satsningen stärks Strömstads motta-
gande av barn och unga väsentligt. Tidigare 
har Strömstad och Tanum haft ett gemensamt 
boende i Tanumshede dit ungdomarna flyttat 
efter att de fått uppehållstillstånd. Att ungdo-
marna nu kommer att kunna stanna i Ström-
stad skapar förutsättningar för stabilitet i både 
skolgång och vardagsliv. 

Boendet vid Solbo kommer att ha beman-
ning dygnet runt. Personalen lotsar och stöder 

killarnas etablering i Sverige. Den sociala 
delen är central, ungdomarna är ensamkom-
mande flyktingar med en sargad bakgrund och 
kanske dålig självkänsla. Vid sidan av praktisk 
hjälp med allt från matlagning till tvätt har 
personalen också uppgiften att hjälpa till att 
fylla tomrummet efter ett liv och anhöriga de 
lämnat. Samarbete med goda män, skolan och 
andra nätverkskonstellationer blir viktigt. Må-
let är att ungdomarna, efter studier i Svenska 
för invandrare (Sfi), ska läsa upp betygen och 
få behörighet till gymnasiet.

Strömstad har tagit emot ensamkommande 
ungdomar sedan 2012. Sommaren 2014 flyttar 
fyra av de första ungdomarna ut i egna lägen-
heter i centrala Strömstad. Fortfarande med 
stöd från personal. Alla har jobb över somma-
ren och har även möjlighet till helgjobb under 
vinterhalvåret. 

– Otroligt roligt att följa killarnas framsteg, 
säger RosMarie Ohlsson som hoppas att fören-
ingar, skola och kommunen i övrigt nu tar väl 
hand om sina nya invånare.

TeXT: mArIA kVArnbäck
FoTo: JAn PAlmblAD

Rum för fler
– med utländsk bakgrund

ungdomsboende på Solbo – byggnation pågår.

Strömstad är en av de kommunen i
VG-regionen, där det byggs allra mest
nya bostäder beräknat per capita.

mällbyDAlen
Detaljplanen är klar och upphandlingen 
av totalenterprenad likaså.

– byggstarten planeras nu i augusti och i 
november nästa år är de 44 lägenheterna 
klara, säger Thomas karlsson, projektchef 
på Strömstadsbyggen. Det är flest 2:or och 
3:or på 50-70 m² i området, som ligger 
sydväst om Selätervägen. På plats är redan 
vägar och en nybyggd rondell.

På ett mindre område västerut, finns det 
planer på att senare bygga 20-25 lägen-
heter. området ska inte förväxlas med 
mällbyhöjd som ligger norr om räddnings-
tjänstens lokaler, även om det också är ett 
framtida bostadsområde.

MAgISTERN 4 M. Fl.
Tomten nedanför Rosa huset och Ström-
stiernaskolan. Här har detaljplanen 
påbörjats med inriktning på enpersons-
hushåll, som ligger centralt.
Arkitekt är konsulterad och arbetar tillsam-
mans med kommunens plan- och byggav-
delning.

– Det saknas mindre lägenheter i kommu-
nen, menar Thomas karlsson. Jag tror på 
20-30 små lägenheter här, som ger möjlig-
het för främst ungdomar att bo.

cAnnInGomrÅDeT
Ett samarbetsprojekt om 260-300 lägen-
heter. Nu pågår samråd och bearbetning 
av tidigare åsikter inför utställningen, där 
allmänheten kan ta del av planerna och 
lämna synpunkter.

– Det vore bra om detaljplanen kunde 
presenteras i slutet av året, menar Thomas 
karlsson. Därefter bearbetas synpunkterna 
och kan antas av kommunfullmäktige.

– kommunen är en garant för att det 
finns hyresrätter och kan via sitt bostads-
bolag bygga dem, säger Thomas karlsson. 
På canningområdet blir det lägenheter 
med blandade upplåtelseformer men med 
övervägande delen bostadsrätter, då ex-
ploateringskostnaderna är relativt höga. I 
bottenvåningen på bostadsområdet plane-
ras för möjligheter till olika verksamheter, 
beroende på efterfrågan.

– meningen är att det skall bli ett levande 
och integrerat område.

På gång på 
hyresmarknaden

FAKTA
Strömstads kommun har genom en 
överenskommelse med migrationsverket, 
tagit emot flyktingbarn sedan 2012. Fokus 
ligger på pojkar, hittills har de flesta kom-
mit från Afghanistan. Det är migrations-
verket som anvisar de asylsökande som 
kommer till Strömstad.
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Agnetha Gotlén hemma på backelid i näsinge.

För snart ett år sedan valde Agneta Gotlén 
att flytta till ”torpet” på heltid.
– Har man funnit kärlek till jorden, så går 
det inte att vara kvar i stan. Här får åkrarna 
vara mitt hav.

Hon växte upp på en bondgård i Uddeval-
latrakten och arbetar nu deltid på Kosters 
Trädgårdar.

– Jag fick välja att bara bo i stan eller flytta 
hit av ekonomiska skäl. Jag följde min längtan 
och flyttade till Backelid i Näsinge.

Huset byggdes för en stenarbetarfamilj år 
1934 och har en stabil granitgrund och käl-
lare, duglig att förvara potatis, rotfrukter och 
äpplen i. Odlingarna är i full gång i pallkra-
gar och kvistbädd. Blommorna prunkar intill 

bärbuskar och fruktträd.
Hon odlar med inriktning på permakultur, 

som bygger på hållbarhet och att ta vara på 
flödet av solen, vatten och vinden, jämte den 
mänskliga resursen.

– Det är ett trevligt arbete i trädgården, lik-
som själv omsorgen om jorden och växterna, 
menar hon och jämför med att i stan bara 
vänta på våren, där det blåser mellan husen 
och där vintern förbannas.

– Saknar jag något? Ja, att spontant gå på 
ett evenemang, t.ex. bio. I stället för att följa 
impulsen måste jag nu ordna med praktiskt 
detaljer, som resan till stan då jag inte äger en 
bil.

– Här på landet gäller andra värden med an-
dra resurser, påpekar hon, såsom goda grannar, 

frisk luft, fågelsång, stjärnklara nätter, tystnad 
och enkel tillgång på hästgödsel, halm, hö, ull 
och ätliga ogräs.

– Den största överraskningen var att jord-
lagret på tomten inte är så djupt. Ja, och den 
andra; att jag trivs så jättebra här. Det känns 
inte ett dugg ensligt att bo på landet!

Favoritblomman är den gamla typen av 
pingstliljan med den rara ringen i mitten, men 
egentligen finns det ingen hejd på Agneta Got-
léns blomtycke. Även utedasset har blommor, 
på tapeterna.

TeXT: bIrGITTA HAnSSon
FoTo: JAn PAlmblAD

Trädgårdsmästaren bytte bort stan för landet

“ Kan inte leva med en tavla 
som bara visar havsutsikt! ” 

VärT ATT VeTA:
kommunen har fler invånare mellan 65 
och 79 år än genomsnittet i riket.

21 procent är utrikesfödda i jämförelse 
med hela rikets 15 procent.

25 procent av kommunens invånare har 
eftergymnasial utbildning, medan rikets 
snitt är 37 procent

73 procent av dem som är 20-24 år för-
värvsarbetar medan i riket 56 procent.

Antalen arbetsökande mellan 20 och 24 
år är ca hälften av rikets genomsnitt.

kostnaderna för äldre och funktionshin-
drade, och utbildning ligger högre än 
genomsnittet i riket.

medelinkomsten per år är ca 30 000 kro-
nor lägre än riksgenomsnittet.

Det vanligaste yrket är inom handeln. 
Vård- och omsorgspersonal kommer på 
andra plats. Det är omvänt i riket.

cirka 5.800 permanenta bostäder finns 
i kommunen, varav 40 procent flerbo-
stadshus, vilket är mera än i kommuner i 
samma storlek.

nästan hälften av bostäderna i kommu-
nen är äganderätter, medan hyresrätter-
na utgör 40 procent och bostadsrätterna 
10 procent.

befolkningsökningen är över medel i 
Sverige med två procent.

bygglovsbesluten var 285 år 2009 och 
346 år 2013, med genomsnittet 311 på 
fem år.

Källa: SCB och kommunens handlingar
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Det kostar att växa. Trafiksituationen i Strömstad är redan 
besvärlig. nu invigs den nya gallerian på oslovägen och 
Fjord line etableras i hamnen. Det kommer inte bli brist
på bilar i Strömstad under högsäsongen.

Fler bilar brukar betyda mer avgaser. Men lös-
ningen på detta stora miljöproblem är kanske 
inom räckhåll. Kommunerna inom Fyrbodal 
vill tillsammans med grannkommunerna i 
Norge visa vägen.

Som första region i Sverige tar Fyrbodal fasta 
på regeringens strategi om ett fossiloberoende 
Sverige år 2030. Det gör man genom att skriva 
under en budkavle om att successivt byta ut 
de kommunfordon, som drivs av fossil bensin 
och diesel, till fossilfria alternativ som el- och 
biogas. Varje kommunalråd kommer att under-
teckna överenskommelsen under en turné med 
budskapet ”El eller biogas – Ja tack”.

– Kort och gott handlar det om att säga ja 
till att våra barn ska andas frisk luft även i 
framtiden, säger Martin Carling, ordförande i 
Fyrbodals satsning på Affärsdriven miljöutveck-
ling. Att gå från fordon som går på bensin och 
diesel till fossilfria alternativ är det enda som 
håller på lång sikt. För att det ska bli möjligt 
krävs gemensamma satsningar på både natio-
nell, regional och lokal nivå.

En motsvarande budkavle undertecknas på 
den norska sidan. Vid finalen möts turnéerna 
från Sverige och Norge fysiskt på Svinesunds-
bron och utropar Östfold/Fyrbodal till världens 
främsta El- och biogasunion. Budkavlarna 
transporteras senare under sommaren till ansva-
rig minister i Stockholm respektive Oslo.

Strömstad har särskilda skäl att utveckla 
systemen med fossilfria drivmedel. När det 
gäller övergång till elbilar är Norge ett av de 
världsledande länderna. Elbilsförsäljningen 
har ökat med 400 % det senaste året. 14 % av 
de nyregistrerade norska bilarna i november 
2013 drevs med el. Elbilarna gynnas också på 
många sätt: de får köra i kollektivfilerna, slip-
per avgifter, moms, biltullar, parkerar gratis och 
kan dessutom få ström utan kostnad på de 500 
kommunala parkeringsplatser för elbilar som 
upprättats i Oslo.

Många norrmän kommer vilja ta sin elbil för 
shoppingturen till Sverige och Strömstad kan 
förvänta sig en stor efterfrågan på snabbladd-
ningsstationer, inte minst i anslutning till alla 
köpcentra. Även kommunen planerar centrala 
laddningsställen.

– Det är roligt och det är viktigt, säger gatuc-
hef Conny Hansson, men inte utan problem. 
Bortsett från ekonomiska och tekniska frågor, 
så krävs det också förhandlingar med elbolagen, 
som har sina egna intressen på marknaden. Det 
kommer ta tid och krävas mycket jobb, men 
målsättningen är glasklar, vi skall bli fossilfria i 
Strömstad.

Även Margaretha Nordström på EkoPark 
Strömstad är entusiastisk över utvecklingen.

– Det händer vansinnigt mycket just nu. En 
hypersnabb teknikutveckling för batterier och 
tekniska system. Infrastrukturen finns redan 
på plats, elnät finns överallt. Men det stora 
genombrottet kommer när vi kan ladda bat-
terierna via solceller på taket. På Återvinnings-
centralen har vi redan ett fordon, som laddas 
med solceller. Jag är övertygad, vi kommer 
inom inte allt för många år bli självförsörjande 
på rent drivmedel.

TeXT & FoTo: JAn PAlmblAD

Bil utan sladd

Snart borde suckar och irritation 
över brister på nätuppkopplingar 
vara ett minne blott i kommu-
nens nordligaste delar. Fiberopti-
ken är nämligen på gång, också i 
tätorten.

näsinge-lommelands fiberförening 
satte skopan i jorden i maj och har nu 
hösten på sig för att gräva de nio nödvän-
diga milen.

– Det är flera som faktiskt inte har kun-
nat få internetuppkoppling i vårt område 
eller som har svårigheter med haltande 
hastighet, säger curt carlsson, ordföran-
de i föreningen, som nu har 160 medlem-
mar. genom den lokala satsningen kom-
mer skolan och äldreboendet i näsinge få 
en snabbare kommunikation. I våras togs 
beslutet att gå till verket med utbyggna-
den och ta tillvara de drygt 5 miljoner 
som föreningen fått som eu-stöd.

även i tätorten Strömstad byggs fiber-
nätet ut. Strömstadsbyggens lägenheter 
har nu fiber och flera bostadsområden 
står på tur. Tekniken medger att det sam-
tidigt går att titta på TV, ladda ner filmer, 
lyssna på musik, prata i telefonen och 
surfa på nätet utan fördröjning. Det är 
Strömstanet som administrerar utbygg-
naden. För mer information:
www.stromstanet se eller
telefon 0526-494 10

FIBERFART I
KOMMuNEN
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lena Tyft, yvonne Sommar och ronnie 
brorsson gillar att köra rent.
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Förskolepremiär i Mällby

Bortåt 90 barn
välkomnas i höst

I början av augusti invigs fyra avdelningar 
för barn mellan 1 och 5 år i den nybyggda 
förskolan i Mällby, norr om Strömstads tätort. 
I september öppnar ytterligare två avdelningar. 
Antalet barn i varje avdelning kan variera men 
blir högst 15.

– Det verkar nu vara fl est barn mellan 1 
och 2 år som kommer till Mällby. Ju yngre 
barn, desto färre blir det i grupperna, då de 
kräver mycket mer omsorg än de lite äldre 
barnen. Anpassning är ett honnörsord och vi 
vill behålla barnperspektivet och se till barnets 
behov, förklarar Maritha Johansson.

Den pedagogiska helhetsidén i kommunen; 
lärande och utveckling genom trygghet, glädje, 
lust och engagemang, genomsyrar verksamhe-
ten.

– Det är viktigt att barnet känner igen sig 
från dag till dag, där det är regelbundenhet 
som lunch, vila och olika aktiviteter. Vi använ-
der naturen, musiken och leken för lärandet.

– När vi utgår från barnens nyfi kenhet och 
intresse, då blir det lustfyllt. Vi vill också 
anpassa verksamheten till både individuell 
träning och till att relatera till de andra barnen 
i gruppen.

– Vi i förskolan har strävansmål till skillnad 
mot skolan, där det är uppnåendemål. Vi gör 
inga bedömningar av barnens prestationer. 
Här lägger vi grunden för ett livslångt lärande. 
Det har visat sig att de barn som gått i försko-
lan har lättare för sig i skolan, påpekar Maritha 
Johansson.

– Vi möter barn från olika kulturer också i 
förskolan och får det mångkulturella inslaget 
helt gratis. Att vara olika är bra. Där har vi god 

hjälp av biblioteket med berättande och mate-
rial, inte minst med mångkulturella inslag.

Vårdnadshavare anmäler sitt barn när det 
fi nns behov till plats i förskolan. Först när 
barnet har fått personnummer kan anmälan 
registeras. För att öka tillgängligheten för 
vårdnadshavare har kommunen sedan en tid 
servicen E-tjänst för att ansöka om plats, be-
svara platserbjudanden och registrera sitt barns 
schematider. Barnets ködatum avgör platsen 
i kommunens kö och ger kommunen fyra 
månader att placera barnet på förskolan. 

– Vi har endast en slags förtur till en plats. 
Det är när våra specialpedagoger gjort en ut-
redning för ett barn och påpekar att det har ett 
speciellt behov, säger Maritha Johansson.

Personalen på förskolan i Mällby fördelas på 
18 heltidstjänster och består av barnskötare 
och förskolelärare, där de sistnämnda har 
ansvaret för verksamheten.

Kommunens förskolor är öppna från klockan 
06.30 till 18.30. I lokalerna på Tångens för-
skola bedrivs kvällsöppen omsorg till klockan 
21.30.

Jämte den nya förskolan i Mällby fi nns det 
nu åtta förskolor i tätorten Strömstad: Arken, 
Bojar, Eken, Korpen, Strömstierna, Tången 
och Valemyr. Övriga förskolor fi nns på Koster, 
Nordby, Rossö, Tjärnö och i Näsinge och 
Skee.

TeXT: bIrGITTA HAnSSon
FoTo: JAn PAlmblAD

– nu eft er midsommar börjar planeringen med schema, 
möbler och annat organisatoriskt arbete i den nya försko-
lan, berätt ar förskolechef maritha Johansson entusiasti skt.
– Här kan vi också använda utomhusmiljön med den inre 

gården och skogsgläntan i närheten. Det känns lite pirrigt 
men allt kommer att  falla på plats.

“Alla är väldigt taggade och 
jag känner ett energifl öde 
av Guds nåde; när vi hade 
första mötet fi ck jag bus-
vissla för att få tyst på alla 
glada röster”.

I augusti  öppnar vi dörrarna ti ll 
förskolan i mällby. Fr. v. Helena cavalli-
björkman, maritha Johansson och 
camilla Sundström.
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Tanken var att samla så många aktiviteter som 
möjligt på en plats och då låg Strömsvallen bäst 
till. Närheten till Odelsbergsskolan, Strömstier-
naskolan och Strömstads Gymnasium innebär 
att många elever får bekvämt promenadavstånd 
till hallen. Dessutom fanns ett önskemål om att 
utveckla Strömsvallen, som idag är en ganska 
splittrad anläggning, till en multianläggning 
för många olika fritidsaktiviteter. En ny hall 
med rejäla servicefunktioner skulle ge helt nya 
möjligheter.

 Efter tre års arbete har nu kommunens 
fastighetsbolag AB Strömstadslokaler i samar-
bete med Idrottsrådet tagit fram ett fullständigt 
förslag till Strömstads nya aktivitetshus.

 ”Det har varit en spännande resa”, säger 
projektchef Thomas Karlsson, som är huvud-
ansvarig för arbetet. ”Idéerna har utvecklas 
genom diskussioner med många olika parter 
och intressen. Alla har varit väldigt positiva, 
föreningar, politiker och tjänstemän.  Vi tror 

det här kommer bli riktigt riktigt bra!”
 Projektet kommer om det genomförs bli 

kommunens största fritidssatsning någonsin. 
Byggkostnaden är beräknad till ca 60 milj kr. 
För detta får strömstadsborna en hypermodern 
hall med två fullplaner om 20 x 40 meter, varav 
den ena är delbar till två hallar och den andra 
också inrymmer ca 300 läktarplatser. Det blir 
också en cafeteria, förenings- och möteslokaler, 
omklädningsrum samt serviceutrymmen. Bygg-
naden blir miljöeffektiv med lågernergitänk, 
bergvärme, höga täthetskrav och styrd belys-
ning- och ventilation. 

 Den nya detaljplanen kommer att ge 
möjlighet för ytterligare byggnader och även 
kompletterande utomhusanläggningar. En 
bra mötesplats för ungdomar kräver också 
utrymme för nya sporter och trender inom 
fritidslivet. 

 ”Det är självklart väldigt mycket pengar”, 
säger kommunalrådet Ronnie Brorsson. ”Men 

En hall som heter duga
Nu bygger vi för framtidens unga

Det är trångt i Strömstads idrottshallar. många föreningar 
med allt fler ungdomsmedlemmar får slåss om tiderna, 
vilket innebär att alltfler blir utan. Föreningslivet tog därför  
upp diskussioner med kommunen om en helt ny byggnad. 

eTT AkTIVT FÖrenInGSlIV I STrÖmSTAD

Totalt har de drygt 50 mest aktiva före-
ningarna i Strömstad ca 6000 medlemmar. 

Antal idrottsföreningar: ca 25 st 
Antal medlemmar: ca 1 500 ungdomar 
De största föreningarna:
IFk Strömstad (476)
lions Hockey (353)  
Strömstads Handbollsklubb (241). 

Sammankomster per år: 5 700 
Tillfällen där idrottsledare deltar : 9 500 
Antalet deltagartimmar: Över 50 000

det är också en viktig investering för framtiden 
och den ligger helt i linje med kommunens 
långsiktigt strategiska plan, som stöder sats-
ningar på en förbättrad folkhälsa och nya krea-
tiva mötesplatser. För att klara finansieringen 
krävs dels ett samarbete mellan de tre parterna 
kommunen, föreningslivet och näringslivet 
och dels att vi får del av externa bidrag från 
idrottslivet. Lika viktigt är sedan driftskostna-
derna kan bäras och Idrottsrådet har kommit 
med flera kreativa förslag för att klara detta på 
ett bra sätt.”

 Nu fortsätter den politiska behandlingen av 
ärendet. Efter sommaren kommer alla anbud 
finnas inne och Kommunstyrelsen och Kom-
munfullmäktige kommer i oktober efter valet 
kunna ta ställning till om Strömstad skall få en 
helt ny och efterlängtad aktivitetshall.

TeXT: JAn PAlmblAD
FoTo: lASSe FreDrIkSSon, kArIn bJÖrk

Idrottens föreningsliv i Strömstad har 
under många år nu haft en mycket stor brist 
och saknad av inomhusaktivitetsytor för 
idrott och folkhälsa i alla dess former. 

Nu ser vi äntligen ljuset i tunneln. Till hösten 
tar kommunen förhoppningsvis det slutgil-
tiga beslutet att bygga den hett efterlängtade 
och nödvändiga nya aktivitetsanläggningen 
på Strömsvallen. Den kommer ge utökade 
möjligheter till inomhusaktiviteter inom idrott 
och folkhälsa.

Arbetet med denna fråga har nu pågått ända 
sedan innan förra valet 2010. Men det stora 
behovet inom idrotten i Strömstad för mer 
inomhusaktivitetsyta har funnits sedan långt 
innan dess.

 Att det nu politiskt finns en stark majoritet 
för genomförande samt att idrottens förenings-
liv med sina tusentals medlemmar gemensamt 
med kommunledningen i ett långsiktigt arbets-
projekt lyckats komma så nära ett slutgiltigt 
beslut och genomförande är mycket bra.

Strömstad har ett stort behov av bra aktivitets- 
och mötesplatser i alla dess former och detta är 
en mycket viktig och värdefull byggsten i att 
gemensamt bygga en ännu bättre och attraktiv 
boplats för alla oss som bor här i kommunen. 
Många stenar krävs i ett boplatsbygge och 
aktivitetsanläggningens genomförande har ett 
mycket stort symbolvärde och stor betydelse för 
den fortsatta boplatsutveckling av Strömstad 
som attraktiv och växande boplats och kom-
mun.

Aktivitetsanläggningen ger otroliga möjlig-
heter till betydligt mer aktivitet- och gränsö-
verskridande möten i olika former för ung 
som gammal där rörelseaktivitet, idrott och 
folkhälsa i allmänhet ges möjlighet att växa och 
utvecklas.

Strömstad växer och växer man, så måste man 
sten för sten ”bygga ut huset” så att alla får 
plats, mår bra och trivs, så enkelt är det.

TeXT: JoHAn brAnDberG, ordf. Idrottsrådet
IlluSTrATIoner: TenGbom ArkITekTer

Så här tycker idrottsrörelsen i Strömstad
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Rum för kultur

Strömstad kan bli ett
internationellt författarcentrumANTOlOgI pÅ g

 
– Det har redan kommit in flera intres-
santa bidrag till antologin ”kärlek. 
berättelser från Strömstad” men det  
finns både mer plats och tid för att 
det skall bli en riktigt bra bok som vi 
kan vara stola över, säger redaktören 
birgitta Hansson, som också kan ge 
coaching.
 – Veckorna går fort så sätt igång 
genast, uppmanar hon. Skriv ner erfa-
renheter och tankar kring kärlek i olika 
uttryck och former. Dead-line är den 31 
juli, så att boken kan publiceras i okto-
ber, efter textbearbetning och lay-out.
bidragen skall skickas till, idehansson@
gmail.com eller lämnas in på stadshu-
set.
 Det är tredje gången som kom-
munen ger lystna skribenter med 
anknytning till Strömstad chans att bli 
publicerade. Tidigare har ”Vågor” och 
”lågor” getts ut.
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Lokstallet tågar på!

Överallt dyker det upp nya kulturhus. 
Kommunens bibliotek brukar vara kärnan 
som kompletteras med café, repsalar, bio-
graf, moderna teater- och konsertlokaler.

– Vi har så många begåvade ungdomar 
inom sång och dans i Strömstad och de 
behöver en arena, säger musikern Anders 
Ådin, som nu är sammankallande i gruppen 
som skall arbeta med utvecklandet av ett 
kulturhus i Strömstad.

Ibland blir det stora prestigeprojekt som 
Mimers Kulturhus i Kungälv och Vara Konsert-
hus. Andra kommuner som Tanum, Åmål och 
Orust har valt ett mindre format.

I Strömstad fanns en tanke om att gymnasiet 
också skulle bli ett kommunens kulturhus.

- Det har varit snack om ett kulturhus där 
redan från början. Men det var nog mer en 
dröm utan riktig substans, säger rektor Ola 
Nilsson, som varit med från invigningen år 
1994. Numera känns diskussionen inte aktuell. 
Gymnasiet är faktiskt fullt; både den egna 
verksamheten, Vuxenutbildningen och SFI har 
utvidgats de senaste åren.

I samband med projekteringen av ett allaktivi-
tetshuset blev frågan åter aktuell i våras genom 
ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

– Vi behöver en mötesplats centralt i Ström-
stad, konstaterar Fidde Rognås, en av kultur-
arbetarna bakom medborgarförslaget. Vi vill 
få igång en ungdomsverksamhet med stor stor 
genrebredd, som innehåller så många olika kul-
turyttringar som det bara går, dans, musik, tea-
ter, konst, foto, film, replokaler, kursverksam-
het, utställningar. Vi vill också samarbeta med 
skolor och studieförbund för att ungdomarna 
skall kunna utvecklas, inte bara efter läropla-
nen utan också på fritiden. En storsatsning för 
ungdomarna, kommer alla att ha glädje av; 
medborgare, besökare och företagare.

Resultatet av förslaget blev att Kultur- och 
Fritidsutskottet bjöd in till en öppen diskus-
sionskväll på Societetshuset Skagerack i maj. 
Det blev ett välbesökt möte där politiker och 
kulturvänner fick möjlighet att bryta åsikter 
med varandra.

Flera konkreta förslag presenterades under 
kvällen och en arbetsgrupp tillsattes med tio 
personer, som fick i uppdraget att fortsätta 
dialogen med kommunens representanter.

– Det blev ett bra möte, tycker sammankal-
lande Anders Ådin. Alla är egentligen överens 
om vad som behövs, därför skulle ett förslag 
kunna arbetas fram ganska snabbt. Diskussio-
nerna kring gymnasiet som kulturhus tog 20 år 
utan resultat. Nu vill vi gärna se lite handling!

TeXT: bIrGITTA HAnSSon
FoTo: JAn PAlmblAD
IlluSTrATIon: Arne ÖHnell

Kulturhusdebatt   

Västra Götalandsregionen har ambitionen 
att skapa ett litterärt residensprogram för 
författare och översättare. I en nyligen 
framlagd utredning föreslås Strömstad bli 
huvudort och att satelliter upprättas på flera 
orter i regionen.
 

Regionens utredare Carl Forsberg, ordförande 
i Författarcentrum Väst, förordade Ström-
stad framför alternativen Göteborg, Alingsås, 
Gerlesborg och Åmål när han lämnade sitt 
utredningsförslag i slutet av maj. Strömstads 
uppdrag skulle bli att ta hand om tio författare 
och översättare, som ges möjlighet att bo och 
arbeta här under kortare perioder. 

”Det som beskrivs i utredningen är en plats 
för författare och översättare från hela världen”, 
säger Carl Forsberg, som bedömt de olika kom-
munernas möjligheter att ta emot författarna på 
ett bra och stimulerande sätt.

En av orsakerna till att valet föll på Strömstad 
är att kommunen visat ett tydligt intresse för 
att arbeta med läsande och skrivande. Projekt 

som KLIV 3.0 med kulturutveckling i skolorna 
samt den stora litteraturfestivalen Winter Word 
Festival är två exempel. Stadsbiblioteket med 
sina skolbibliotek har också gjort sig bemärkt 
för kreativa läs- och skrivaktiviteter. ”Det ska 
vara kul att använda ord” har blivit ett outtalat 
motto i Strömstad.

”Vi är glada och stolta över möjligheten att 
få detta viktiga uppdrag”, säger bibliotekschef 
Gunilla Sandin. Det finns naturligtvis en massa 
praktiska problem som måste lösas, men det 
är roligt att våra politiker på alla nivåer också 
har varit entusiastiska över denna chans. Blir 
vi regionens litterära residensstad så kommer 
det att betyda mycket för Strömstad på många 
olika sätt och öppna nya möjligheter inom 
kultur och utbildning men också företagande. 
Strömstad blir helt enkelt en ännu mer attraktiv 
stad.”

– Lokstallet är ett mycket speciellt rum. Det 
känns lite som att komma in i en kyrka, säger 
Miriam Ekeholt, som tillsammans med Petter 
Öhnell arbetar med utställningarna. De stora 
fönstren, takhöjden, de mörka bjälkarna och 
naturligtvis ljuset! Allt är bara vackert.

När järnvägen kom till Strömstad år 1903 
byggdes Lokstallet. En renovering genomfördes 
först vid ombyggnaden till konsthall med invig-
ning år 2000. Sedan fem år drivs verksamheten 
av kommunen med bidrag från Västra Göta-
landsregionens kulturnämnd.

 Konsthallen bjuder på spännande utställ-
ningar med uppmärksammade lokala och 
internationella samtidskonstnärer. Dessutom 
finns det plats för ”närproducerat”. I vår lockade 
två “snabbutställningar”, med amatörkonstnärer 
från Strömstad hundratals besökare. Med målet 
att alla skolelever någon gång ska ha medverkat i 
en utställning på Lokstallet har två utställningar 
redan avverkats i år.

– Lokstallet är ett mycket användbart rum 

där dans, konserter, performance, konstfilm 
kan få husera. Under nationaldagsfirandet 
flyttade Kosterfestivalen in och i slutet av juli 
tar StrömstadsOperan över med Bizets älskade 
opera Carmen.

– Det är egentligen bara ett problem, menar 
Jan Palmblad, kultur och informationschef. 
Lokalen består av ett enda stort rum och på vin-
tern är det iskallt och nästan obrukbart, annars 
är det en riktig pärla.

– Kultur- och fritidsutskottet har under flera 
år arbetat för en utbyggnad och i år skapas en 
egen tomt runt Lokstallet, vilket ger en möjlig-
het att börja bygga. En scen har redan byggts 
och förrådet är i en tillfällig barack.

– Ett litet café med utställningsmöjligheter och 
plats för ungdomsverksamhet skulle kunna göra 
Lokstallet till en angelägen mötesplats för alla 
strömstadsbor, året om, påpekar Jan Palmblad. 
Tre förslag på hur byggnaden skulle kunna ut-
vecklas har redan tagits fram. I maj presenterade 
även konstnären Arne Öhnell sina idéer.

bibliotekschef Gunilla Sandin och bibliotekarierna birgit olsson, 
linda oderbrant och lena Wallsten i emilieparken.

Överst: kulturhusdebatt på Skagerack.
nederst: Förslag av Arne Öhnell på utbyggnad av lokstallet.
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Strömstad är Sveriges bästa båtkommun. Det tycker i alla fall båt-
branschens riksförbund Sweboat. I maj presenterades årets stora
riksomfattande undersökning om hur kommunerna arbetar med
båtfrågorna. efter att ha granskat landets alla båtkommuner stod
slaget till sist mellan Strömstad, Västerås och Söderhamn, men
det var Strömstad som till sist knep titeln.

– När vi bedömer kommunerna ser vi på 
tillgänglighet, pris och service som nyckel-
faktorer. Strömstads kommun visar ett stort 
engagemang och en vilja att hela tiden förbättra 
förutsättningarna för kommunens invånare att 
ha egen båt. Här är den kommunala satsnin-
gen en garanti för att båtlivet fungerar bra, 
säger Mats Eriksson, vd för Sweboat. Sweboats 
undersökning, som utfördes för fjärde gången, 
syftar till att kartlägga hur enkelt det är för in-
nevånarna i svenska kommuner att ägna sig åt 
båtliv. Man ser också över vilka kostnader det 
medför och hur väl kommunerna arbetar för att 
minska effekterna på miljön.

Strömstad har exceptionellt goda förutsättnin-
gar för fritidsbåtar. En unik övärld som nu 
också till stor del anknyter till Kosterhavets 
nationalpark. Båtlivet är också en viktig del av 
besöksnäringen med tiotusentals främst norska 
gäster. Omständigheter som också ställer krav 
på kommunen.

– Strömstad är faktiskt omgivet av vatten i 
tre väderstreck och har en av landets vackraste 
skärgårdar, säger kommunalrådet Ronnie Brors-
son, båtlivet är av tradition väldigt viktigt för 
oss. Denna utmärkelse bekräftar att vårt arbete 
varit framgångsrikt och stärker ytterligare vårt 
varumärke som en riktigt bra båt- och fritid-
skommun. Men äras den som äras bör. Här har 
personalen gjort ett jättebra arbete och det är 
de som skall hyllas främst.

– Vi är glada och stolta över utmärkelsen, 
säger hamnchef Niclas Samuelsson. Detta är 
resultatet av ett mångårigt och välplanerat 
förbättringsarbete, där vi försöker vara lyhörda 
för synpunkter från kommunens båtägare och 
våra tusentals gäster. Vi har också lyckats korta 
båtplatsköerna till en rimlig nivå och stärka vårt 
miljöarbete.

I år stod också miljön i fokus. Sweboat 
bedömde hur väl förberedda kommunerna är 
inför kommande skärpta miljökrav gällande 
båtbottentvätt och latrintömning. Enligt en ny 
miljölag som träder i kraft 1 april 2015 måste 
båtar med toalett ha en latrintank som töms 
i hamn, vilket kräver att många båtar måste 
byggas om och att hamnarna måste installera 
latrintömningsstationer. Och redan under 2014 
skärps kraven på anläggningar för båtbot-
tentvätt. Strömstad får beröm för att ha arbetat 
målinriktat med miljösatsningar för att möta de 
nya reglerna.

– Det är naturligtvis roligt att få en sådan 
prestigefylld utmärkelse, säger Niclas Samuels-
son, men nu fortsätter det dagliga arbetet. En 
bryggas beräknade livslängd är ca 30 år och 
varje år uppgraderar kommunen 100-200 bryg-
gmeter. Vårt nästa stora projekt är utbyggnaden 
av Rossö hamn, där vi hoppas att få komma 
igång med en ombyggnation av hamnen vilket 
kommer att ge  ca 30 nya båtplatser och 10-20 
gästhamnsplatser. Naturligtvis fortsätter vi 
också att utveckla miljötänket. Just nu tittar vi 
på de borsttvättar, som används på östkusten. 
Väldigt bra system, men vi är osäkra på om de 
klarar de lite tuffare villkoren på västkusten

TeXT: JAn PAlmblAD
FoTo: lASSe FreDrIkSSon, JAn PAlmblAD

Strömstads båtliv
överst på pallen

Årets båtkommun

VÅrA älSkADe FrITIDSbÅTAr:

• Den svenska fritidsbåten har sitt ursprung
 under den senaste delen av 1800-talet
 och 1900-talets första decennier.

• Förbättrad levnadsstandard och ökade
 semestermöjligheter har varit avgörande
 för att fiskarbefolkningens bruksbåtar
 förvandlades till fritidsnöjen.

• Seklets tekniska landvinningar – som lan-
 seringen av utombordssnurran, introduk-
 tionen av plast som båtmaterial, gps:er
 och satellitnavigering osv – har bidragit
 till att göra fritidsbåtarna tillgängliga och
 attraktiva för allt fler.

• Sverige har några av världens största
 skärgårdar med sammanlagt över 60 000
 öar. kuststräckan mellan Svinesund i
 väster till Haparanda i norr uppgår till
 2 700 km.

• Sverige är ett av världens mest fritidsbåt-
 täta länder. Antalet vuxna personer per
 fritidsbåt är cirka åtta i vårt land. endast
 våra nordiska grannar Finland och norge
 samt nya Zeeland uppvisar en liknande
 båttäthet.

• Antalet svenska fritidsbåtar uppskattas
 till 900 000. Vanligaste båttypen är
 motorbåtar utan övernattningsmöjli-
 gheter med motor på minst 10 hk.
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mats eriksson, Sweboat lämnar över blommor och diplom till hamnchefen niclas Samuelsson. mellan dem står fr.v. robert klouda, 
gästhamnschef, ulf Gustafsson, ordf. tekniska nämnden, Peter Sövig vice ordf. tekniska nämnden och kommunalrådet ronnie brorsson
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Med hjulen
i centrum

Grenserittet är Strömstads största sportevent, 
men det slutar i Norge. Under många år har 
det funnits önskemål om att göra Strömstad 
mer delaktigt i evenemanget. Nu är det dags!

Grenserittet
Lördagen den 2 augusti går terrängcykeltävlingen 
av stapeln för 16e gången. 7 500 cyklister beräk-
nas delta. Från starten i Strömstad går tävlingen 
över Skee till gränspasseringen vid Tyslingmoen 
innerst i Idefjorden och vidare över Prestebakke 
till Fredrikstens fästning i Halden. Grenserittet är 
ca 80 km lång, varav 5 km är på asfalt, 40 km på 
grusvägar, 30 km på gårds- och skogsbilvägar och 
5 km på stigar och traktorvägar. Sträckningen är 
förhållandevis lätt med några kortare medelsvåra 
partier. Om du tycker att det 8 mil långa loppet 
är för långt så finns det alternativ anpassade 
för alla åldrar och konditioner. Fredagen den 1 
augusti går startskottet för halva sträckan, från 

Prestebakke till Fredrikstens fästning i Halden 
med maximalt 1 000 deltagare.Samma dag 
ordnas även Grenserittet UNG som är ett riktigt 
terränglopp för ungdomar mellan 13 och 16 år. 
Högst 500 deltagare får chansen till trampan-
strängningen. 

Strömstadtrampet
Men den stora nyheten för året är Strömstads-
trampet.

– Ingen tävling, ingen tidtagning. Bara kul, 
gemenskap, motion och naturupplevelser, 
sammanfattar Michael Johansson, sportchef på 
Grenserittet, Strömstadstrampet på eftermid-
dagen den 2 augusti. Slingan mäter 32 km och 
startar på Kärleksudden i Strömstad. Rutten 
går förbi torget och Torskholmen, svänger av i 
Stare till Skee, där första vätskekontrollen ligger 
vid Lionshov. Vidare förbi Skee kyrka, nerför 
backarna till gamla E6an, bort till Blomsholm 
där saft, kaffe och bulle serveras. Vidare avtag till 
Hällestrand och till Bogen/Knarrevik, där den 
tredje servicestationen serverar frukt. Här finns 
också möjlighet till ett svalkande dopp. Ström-
stadstrampet går vidare förbi Mällby, nerför 
Surbrunnsgatan och avslutas med korv och bröd 
i Stadsparken.

– Vi har fått fina sponsrade vinster som kom-
mer att lottas ut bland alla som fullföljer loppet, 
säger en mycket nöjd arrangör.

– Loppet går motsols och det beror på att den 
tuffa backen vid Stare inte är säker att cykla 
utför. Det är också klokt att ha det lättare och 
slätare i slutet av rundan. Det ska vara en posi-
tiv naturupplevelse, vara säkert och möjligt att 
orka runt, menar Michael Johansson. Alla får 
vara med, bara cykeln har broms och hjälmen 
sitter på huvudet. Barn behöver dock ha en 
vuxen i sällskap.

Det behövs omkring 70 funktionärer för start, 
stationsservice, mål och slutpatrullen. Cykellop-
pet kommer att vara väl skyltat, men det behövs 
ändå trafikvakter som dirigerar med flagga.

– Ja, HK Lions och handbollsklubben SHK 
ställer upp för motionsloppet. Det är verkligen 
toppen, säger en glad Michael Johansson, som 
först blåser iväg drygt 7000 Grenserittscyklister 

till Norge, för att sedan trivas med entusiastiska 
motionärer. De långväga trampglada gästerna 
kan ställa bilen på en av de tre långtidspar-
keringar: Holkedalen, Gymnasiet och Kebal. 
För deltagarna i Tour de France är syrebristen 
på höga höjder ett känt problem som krossar 
mångas förhoppningar. I Strömstadtrampet 
kommer högsta punkten, strax norr om Skee 
kyrka med sina 56 meter över havet, knappast 
ta kraften ur oss.

TeXT: bIrGITTA HAnSSon
FoTo: lASSe FreDrIkSSon

Utbudet av aktiviteter på Koster och i 
Kosterhavet har successivt ökat sedan
nationalparken invigdes 2009.

Infocenter har tillsammans med Västsvenska 
Turistrådet jobbat med att göra det enklare för 
alla besökare att upptäcka Kosters attraktioner. 
Ett sätt har varit att schemalägga olika aktiv-
iteter. I sommar erbjuds flera guidade turer 
som utgår från både Strömstad och Koster. Det 
gäller exempelvis kajakpaddling med guide, 
skärgårdsturer i båt samt guidade Kosterturer 
på Segway, cykel eller till fots. För den som vill 
rå sig själv finns både cyklar och kajaker att 
hyra på sköna Sydkoster. En annan njutning är 
att bara vandra på vackra Nordkoster.

– Missa inte snorkelleden vid Rörvik på 
Sydkoster, uppmanar turistchef Åsa Massleberg 
Det är en naturstig under vatten på drygt en 
meters djup, där man kan läsa spännande infor-
mation om havets växter och djur på skyltar på 
havsbotten.

På Naturum Kosterhavet vid Ekenäs på 
Sydkoster, finns foton, interaktiva aktiviteter 
och ett klappakvarium där man kan känna på 
några av Kosterhavets invånare.

Mer information finns på www.vastsverige.
com/stromstad under rubriken, ”Upplev 
skärgården med guide”. Kom också gärna in på 
Infocenter i Norra Hamnen i Strömstad och 
tala med våra strömstadsvärdar.

TeXT: bIrGITTA HAnSSon
FoTo: GÖrAn ASSner, kArIn bJÖrk

Upplev Koster-
havet i sommar!

Augustikul på hjul

” Det är mycket energi i 
omlopp, påpekar Michael 
Johansson, ansvarig för 
Grenserittet. Det går åt 
cirka 8000 bullar och
16 000 bananer!”

ny cykelkArTA
För alla utforskare, motionärer och cyke-
lentusiaster finns nu en behändig cykel-
karta. Den innehåller sex olika turer där 
Stenhuggarrutten är den längsta med hela 
58 km. Därefter följer kulturrundan på 44 
km, de två skärgårdsturerna söderut på 
34, respektive 30 km och caprituren på 14 
km. Fornminnesturen och kosterturen är 
vardera 12 km lång. Totalt erbjuder det ett 
trampande nästan lika långt som till kungs-
backa, söder om Göteborg.

längs de markerade cykelvägarna finns det 
flera tillfällen till ett dopp i både insjöar och 
saltvatten. Det finns också möjlighet att 
göra en avstickare för utsiktens skull, till de 
högsta punkterna björnerödspiggen och 
Dragonkullen. 

Den lokala cykelkartan är framtagen av 
Strömstad Infocenter.

Semesteräventyr på koster.Skön cykelsommar i Strömstad.
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