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Hej allihopa! 
Varsågod – ännu ett nummer av vår gemensamma tidning Allihopa. I det här numret visar vi fram det 
fantastiska Strömstad på temat närproducerat. Mellan pärmarna finns spännande exempel på det som växer i 
våra jordar, men också idéer, initiativ och egna medarbetare som alla bidrar till att göra vår plats så alldeles 
speciell. Läs om Malin som gör livet mer meningsfullt för äldre sjuka och om hur Kosterhavet inspirerar unga 
företagare. Vi kliver också ombord på en räktrålare och visar stolt upp vårt hållbara fiske i Kosterfjorden.  

Mitt i tidningen kan ni ta del av vad jag gör som kommundirektör. Läs och ta intryck av den breda verksamhet 
som bedrivs i kommunen. Jag har nog ett av Sveriges mest komplexa men roligaste jobb, framförallt utifrån 
förmånen att vara med och utveckla Strömstad med alla sina kommundelar.  

Inte desto mindre finns det utmaningar. 2019 och framåt kommer det att handla mycket om att värna om 
kommunens ekonomi, och bedöma vad som ska prioriteras och utvecklas. Liksom de flesta andra kommuner 
är vi i ett läge där andelen äldre och yngre ökar mer än vad andelen förvärvsarbetande gör. Att befolkningen 
ökar är positivt, men att skatteintäkterna inte ökar i samma utsträckning är en stor utmaning för kommunens 
ekonomi. 

Viljan att arbeta framåt och utveckla är stor i hela kommunen, det är en viktig drivkraft! Detta innebär 
samtidigt att det finns många åsikter om vår samhällsutveckling. Engagemang välkomnas, det gör också en god 
och konstruktiv dialog. Framtidsresan gör vi tillsammans!  

Mats Brocker Kommundirektör.  

 

Företagsbesöket: Nöddö musteri  
Allihopa bjuds i detta nummer på att smaka på smarrig äppelmust. Familjemedlemmar från tre generationer 
arbetar med att ta till vara på det som växer på gården vid Nöddö, en knapp mil söder om Strömstad.   

Den säljs på marknader, i affärer eller avnjuts på michelinrestauranger. Sommelierer och finsmakare brukar 
kunna känna en mängd olika nyanser och smaktoner. Berith tycker själv att hennes must smakar äpple.  

Det äldsta trädet på gården är planterat 1928 av Beriths farfar som var trädgårdsmästare. Idag tar hon och sin 
man Folke hand om frukten från det och de andra träden på deras mark och gör himmelskt god dryck – Nöddö 
äpplemust.  

Berith blickar ut över den stora åkern. På en del av den stoltserar små äppelträd med nyutsprungna rosa 
blommor. – Vi har nu ungefär 125 träd. Sorterna är Ingrid-Marie, Aroma, Gravenstein, Signe Tillisch och 
självklart den nya sorten Folke, hon ler och syftar på sin man som är namne med sorten. Men nästa år! Då ska 
vi utöka odlingen, Berith pekar in deras ägor. – Vi kommer att plantera ungefär 1 600 träd, då kommer 
äppelblomningen bli ett skådespel för ögat.  

Gör must tillsammans   

Berith berättar att de började göra must 2010, då i mycket mindre skala, främst för att de hade så mycket 
äpplen de inte kunde ta till vara på.   

– Det är så synd att slänga frukt. Man ska ta hand om det som finns runt omkring en – det är så mycket godare 
när man vet var råvarorna kommer ifrån. Till oss får man även komma och göra must av sina egna överblivna 
äpplen. Men man behöver ha minst 50 kg för att det ska bli något. Det är många som kommer hit och vi har 
alltid jätteroligt när vi hjälps åt att både producera och buteljera deras must.   

– Det är ett perfekt sätt att lära känna sina grannar eller att gör något kul med sina vänner, så ta med era 
äpplen hit och gör must tillsammans med oss!  
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Kärlek till produkten  

I en röd ladugård står Folke i overall och packar pallar med dryck. 35 000 flaskor must producerade musteriet 
förra året. Lokalerna i ladugården tjänar som lager, musteri och kundmottagning, det är hit du kommer om du 
hälsar på eller om du vill göra must av egna äpplen.   

Överallt står olika flaskor som är omsorgsfullt märkta med en hängande etikett: “Äppelmust från Nöddö 
musteri, Ett gårdsmusteri i Norra Bohuslän.” På etiketten framgår att musten är gjord av 100 procent tvättade, 
krossade och pressade svenska äpplen. Berith förklarar att de konkurrerar med hög kvalitet och mycket kärlek 
nedlagd i sin produkt. De är stolta över sin must!  

– Jag, Folke, våra barn och till och med min mamma är med och gör denna omsorgsfullt framtagna dryck. Den 
är en del av oss och en del av Strömstad. Vi har nyligen köpt in nya maskiner som ska underlätta vårt arbete 
och göra det möjligt att öka volymerna så att fler kan ta del av produkten.  

Olika sorter och smaker   

De gör både konventionell och ekologisk must. En av mustsorterna består enbart av äpplet Ingrid-Marie, den 
är ljusare i färgen. Berith visar upp en annan flaska där innehållet har en ljust rosa färg. – Och här är ett 
experiment vi gjorde i höstas! Äppelmust med fem procent rödbetssaft i. Äpplen och rödbetor skördas ungefär 
samtidigt och smakar jättegott tillsammans - så vi tänker odla mer rödbetor i år och producera fler flaskor med 
den smaken. Ett nytt äppelprojekt de har på gång är produktion av Calvados, som är en slags äppelkonjak. Ett 
spännande projekt att se fram emot! Deras Calvados kommer dock dröja, den måste först lagras länge på ekfat 
innan vi kan få smaka.  

Börja litet   

Att börja en produktion i liten skala och sedan växa i takt med att du lär dig samt att efterfrågan på din 
produkt blir större är Berith och Folkes tips för de som går i tankar att starta eget. – Vi är med i bygdens 
saluhall, där kan du sälja närodlat och närproducerat i mycket liten skala och samtidigt träffa andra 
producenter och nya kunder. Våga prova din idé och se vad folk tycker! 

 

BYGDENS SALUHALL  
Upptäck Bygdens Saluhall! ett sätt för lokala matproducenter och kunder att nå varandra utan mellanhänder.  

Fördel kund   

Som kund får man anpassa sig, boka i förväg och passa en tid, istället för att bara kila iväg till butiken. I gengäld 
blir det ett möte, en tydlig koppling mellan jord och bord. Det känns bra i magen. När man handlar direkt av 
den person som har producerat en vara, kan man dessutom själv ställa de krav man har, om man vill veta hur 
djuren haft det, om det är giftfritt odlat, omsorgsfullt producerat. Att maten inte har rest runt halva jordklotet 
är för de flesta som bryr sig om miljön också en viktig aspekt. Att handla i Bygdens Saluhall kan också leda till 
nya tips på kul marknader eller gårdsbutiker  

Fördel säljare   

Som småskalig matproducent gäller det inte bara att få fram bra och god mat, utan också att hitta rätt kanaler 
för försäljning. En del kan leverera direkt till butik, någon har egen gårdsbutik, andra säljer på marknader och 
någon har fasta kunder.  

Bygdens Saluhall är ett sätt, dels för alla att hitta nya kunder, men framförallt för de riktigt små producenterna 
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som har ett visst överskott då och då - att få avsättning för de topparna. Eftersom varorna bokas i förväg vet 
man att man inte åker i onödan. Det är också möjligt att få en större inkomst per vara utan att det blir dyrare 
för kunden. Var och en väljer när man kan leverera, hur mycket man vill sälja och hur långt i förväg man vill ha 
beställningarna klara. De flesta tycker också att det är roligt att träffa andra producenter. Det blir ett trevligt 
nätverk som kan generera vänskap, kunskap och samarbeten.  

Smått & gott  
Allt fler besöker Strömstads kommuns webbplats stromstad.se, 285 000 besök registrerades år 2018. Just nu 
jobbar vi mycket med tillgänglighet och anpassning av text, formulär och bilder till nya lagen om digitala 
tillgänglighet. Allt som publiceras ska vara tillgängligt för de som har en funktionsnedsättning. Det tar lite tid, 
men självklart ska stromstad.se vara tillgänglig för alla!  

1,4 miljoner passagerare reser varje år med färjetrafiken tur/retur Strömstad-Sandefjord.  

1604 hyresrätter disponeras av kommunens fastighetsbolag Strömstadsbyggen.  

13204 invånare bor i Strömstads kommun.   

I Strömstad tar vi hand om våra äldre, tack vare fantastisk personal lyckas vi riktigt bra! Strömstad tillhör de 
kommuner i Sverige som har högst nöjdhet bland vårdtagare och anhöriga när det gäller omvårdnad på våra 
boenden. I Socialstyrelsens brukarundersökning 2018 blev Strömstads totala nöjdhetsbetyg 83 procent jämfört 
med 81 procent för riket. Vår hemtjänst håller hög kvalitet och blev år 2018 framröstad till Sveriges näst bästa. 
Vi tackar för detta fina betyg.  

Lämpar sig ditt hus för solpaneler? Klicka in på Solkartan på stromstad.se och kolla upp hur mycket solenergi 
som landar just på ditt tak. Ange adressen och tjänsten räknar ut vilken effekt du kan få ut beroende på hur 
solljuset träffar taket. Vips – så får du en uppskattning av hur stor solinstrålningen är i genomsnitt per år på 
just din fastighet!  

Snabbt i Skee  
De nya supersnabbladdarna för elbilar i Skee hör till de första i Sverige i sitt slag. Med en effekt upp till 350 kW 
ska de bidra till att göra eldrivet resande på långdistans i Europa möjligt. De nya laddarna är en del av ett 
nätverk av laddstationer med målet att erbjuda supersnabbladdning ungefär var 12:e mil. Strömstad tackar 
och bockar för satsningen, med de nya superladdarna tar kommunen ytterligare steg mot målsättningen att 
vara fossiloberoende till 2030.  

Fritidens hjältar  
De uträttar stordåd, men står sällan i fokus. Bakom varje träning, aktivitet och evenemang finns eldsjälar, 
personer som satsar tid och engagemang för den hobby eller sport de brinner för. Allihopa har träffat ännu en 
hjälte ur det lokala föreningslivet.  

Strömstad CK  

I ett myller av cyklister från olika åldrar står Helen Veerman och Michael Olsson – de håller ihop gänget som 
strax ska ge sig iväg.  Ljudet av fågelkvitter är öronbedövande - om man lyssnar. Där vi står överröstas naturen 
av barnens skratt och stoj. Allihopa är på Lagunens bikepark och träffar cykelklubben Strömstad CK.   

Vi träffar medlemmar från klubben vid deras bana som ligger en bit in i skogen från Lagunen. Den kan för ett 
otränat öga liknas vid ett tillrättalagt grustag där banor med snabba kurvor, gupp och gropar i olika storlekar 
slingrar sig fram. Granitblock och trädstammar ligger strategiskt utplacerade för att utmana cyklisten.  



8 

 

Eldsjälar  

Helen som har varit projektledare för den tre år långa processen att bygga upp cykelparken berättar om deras 
resa:   

– Det finns många eldsjälar i detta projekt! Michael och jag är en del av en större grupp människors 
engagemang. För oss ligger cykling varmt om hjärtat och vi hoppas med detta kunna få med fler ut i skog och 
mark med sin cykel, både barn och vuxna.   

– Initiativtagare till cykelbanan är entreprenören Pelle Olausson och cykelentusiasten Michael Johansson. 
Projektet ägs av Lagunens Camping men det är öppet för alla!   

– Det har krävts en hel del resurser att komma hit. Vi har fått mycket hjälp från kunnigt folk och pengar från 
EU för att driva projektet. Kommunen har finansierat vår belysning. Nu när det börjar bli färdigt tycker vi att 
det blivit riktigt bra! Några saker saknas än, till exempel en bra grillplats där vi kan samlas, men den är på gång. 
Sen är det många föräldrar som engagerar sig, hjälper till och även är med och cyklar - det här är en perfekt 
sport att göra tillsammans med sina barn.  

Alla är välkomna   

Helen hoppar med lätta steg upp på sin cykel och tar ett varv på banan för att visa hur den fungerar. Det går 
fort och ser verkligen roligt ut! När hon minuten senare sladdar in bredvid oss fortsätter hon att berätta:   

- Det här är en sport för nästan alla, det enda man behöver kunna är att cykla. Sedan kan man lära sig etappvis 
hur man ska bemästra våra banor. I början kan man ta det lugnt, köra försiktigt och undvika de högre delarna. 
Vi rekommenderar att man är ungefär tio år för att börja träna med oss – men självklart får man komma hit 
om man är yngre för att prova eller bara hänga.   

– Nu sa jag precis träning! Säger Helen och ler.   

– Just ordet träning håller vi på att arbeta bort! Vi har börjat kalla det “cykelträffar” istället för cykelträning. 
Detta för att avdramatisera och skapa ett mer prestationslöst sammanhang. Här behöver man inte tävla eller 
visa att man är duktig. Hit kommer man för att hänga med likasinnade, cykla i sin egen takt och för att njuta av 
naturen.  

Nära naturen   

Att vara nära naturen är halva grejen med cykling förklarar Helen och pekar upp mot den stora skogen som 
omsluter den öppna banan.   

– När vi är ute och cyklar i grupp så stannar vi ofta upp och uppmärksammar det som finns runt omkring oss. 
Att cykla med oss är motion, men också en naturupplevelse, det tror vi är viktigt för ungdomar att få mer av.   

– Michael och jag är de som håller i “träffarna”. Vi tar med de som vill vara med på en tur och övar olika 
moment av cykling. Vi är inte alltid i banan utan använder ofta området runt anläggningen. Cykling är en 
utomhussport som inte begränsas av fyra väggar – att cykla är frihet.  

De ivriga cyklisterna drar iväg. Ett gäng med större barn hänger med Michael som cyklar i spetsen in i den 
stora granskogen. Helen tar med sig ett annat gäng ut i banan. Kvar står vi åskådare lämnade för att bara 
nyfiket se på. Bredvid banan står några föräldrar och pratar. En av dem säger:   

– Jag måste nog också skaffa mig en ny bra cykel – det här verkar ju så skoj!  

Livet i fokus med djuren till hjälp  
Ett av de vanligaste och viktigaste yrkena i Strömstad är undersköterska. Allihopa får en pratstund med 
Malin Duvfeklev, rutinerad undersköterska på Solbogårdens äldreboende. Det blir ett prat präglat av 
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gnäggningar, getlukt och kackel – på Solbogården är det tema lantliv idag.  

– Många gamla har växt upp på gårdar, jag ville samla lite djur och väcka minnen från förr, säger Malin som 
tagit initiativ till djurdagen. På Solborgårdens gräsmatta betar för dagen miniatyrhästen Hermana, utlånad av 
Malins kompis Caroline Samuelsson. Stoet har just tagit rast efter att ha lagt sin mjuka mule i fler än ett knä 
under sin vandring mellan avdelningarna på boendet. Mellan buskarna skymtar två getter i koppel och vid 
husväggen sitter kaninen Charlie i en bur och pustar ut efter klappkalaset som bröt ut i samband med fikat. 
På Solbogården finns sedan tidigare höns. En dvärghöna med tre kycklingar sprätter runt i uteburen och 
krafsar förnöjt i gräset.   

– Att besöka hönsburen och kanske mata kycklingarna blir en anledning att gå ut för de äldre, förklarar Malin. 
Alla vet kanske inte vad de ser, men djur väcker känslor och skapar ro. Det blir ett leende hos vissa, en tår i 
ögonvrån hos andra. Malin Dufveklev har lång rutin av jobbet som undersköterska. Hon började jobba 
på Solbogårdens boende 2004 och här är hon kvar. För att hon stortrivs.  

– Ingen dag är den andra lik, det är ett fritt jobb och det känns bra att hjälpa till med allt som behövs kring de 
äldre som bor här. Småbarnsmamman Malin är tacksam för möjligheten att lägga schemat själv och för den 
förståelse som visas för önskemålen om flexibla arbetstider eftersom barnen fortfarande är små och mannen 
arbetspendlar till Norge.   

Solbogården är särskilt anpassat för personer med demenssjukdom, en särskild utmaning för de som jobbar 
här. Många av de äldre har begränsad förmåga att kommunicera och känner ofta oro när allt inte är som 
vanligt.   

– Man får göra vad man kan för att hitta nycklarna för att komma åt att hjälpa till, ibland går det, ibland går 
det inte, konstaterar Malin som vill fortsätta att jobba inom omsorgen. Statusen på yrket förtjänar att höjas 
menar hon. Att vara personlig problemlösare, medicinskt kunnig, alltid till hands och kanske till och med 
genomföra temadagar är nog så kvalificerat.   

– Visst är det tungt och kanske ledsamt ibland, men så är det med de flesta jobb. Här jobbar engagerad 
personal och vi försöker ha roligt alla dagar, avrundar Malin.   

Undersköterska, ett framtidsjobb  

Trots att fler har bättre hälsa hela livet ökar behovet av äldreomsorg och det behövs fler undersköterskor och 
sjuksköterskor: Bara i Strömstad behöver vi rekrytera ett hundratal nya undersköterskor de närmaste åren.   

Undersköterskor arbetar inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatrin och funktionshinderområdet. Vanliga 
arbetsuppgifter inom äldreomsorgen är personlig omvårdnad, hjälp med måltider, städning, tvätt, handling 
och andra ärenden. På delegation från sjuksköterska sköter undersköterskor också medicinering och sårvård  

Ett val för dig?  

Visste du att man kan jobba samtidigt som man läser till undersköterska i 
Strömstad? Undersköterskeutbildningen i Strömstad är certifierad inom Vård och omsorgscollege.   

Utbildningen innehåller mycket praktik och löper över 1,5 år, du läser bland annat ämnen som medicin, 
psykologi, vård- och omsorgsarbete och etik. Du är i skolan 1,5 dag i veckan och kan jobba som vanligt 
resterande dagar. Studiestöd kan sökas via CSN.  

Ufesken, ombord på Brattskär  
Klockan är 12.00, det är mitt på dagen och fiskarna Håkan och Claes svär högt några ramsor. De tittar frågande 
ner på nät och kätting som hänger i vattnet akter om båten, trålen är trasig! En stor reva löper längs med det 
röda och gröna garnet. Möjligen har de fiskat hela förmiddagen förgäves, dessutom är det kostsamt och 
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tidskrävande att reparera det redskap de använder för att få bröd på bordet  

Vi måste ha kört över någon sten med trålen, eller fastnat i leran! ropar Claes. Ljudet av vinschar, maskiner, 
måsar och hav överröstar nästan allt de säger.   

– Men vi har ju gått här 100-tals gånger!?   

– Vi hade iallafall tur med vädret, påpekar Håkan ironiskt men glatt när han hoppar in i hytten. 

Vi tar allt från början:  

Morgonen   

Det är tyst i hamnen, sjöbodar och hus står mörka och vakande, ett blått ljus omsveper fiskeläget. 
Bakom Hamneholmen öster om Ekenäs på Sydkoster anas solens svaga morgonljus – det är en ny arbetsdag 
ombord på Brattskär och klockan är 04.00. Dagen är ännu oskriven,  de båda yrkesfiskarna 
Håkan Wogenius och Claes Johansson språkas kort om vart de ska prova fiskelyckan. Den 15 meter långa 
fiskebåten Brattskär stävar långsamt söderut.  

Claes gäspar vid rodret. Framför honom syns ett myller av knappar och skärmar. Bakom honom ligger Håkan 
och slumrar på en brits. Det är sydlig vind och på Kosterfjorden går det sjö. Fartyget plöjer mot vågorna. Fören 
står ömsom uppåt för att sedan dyka brant nedåt - man får hålla i sig.   

– Vinden ska enligt prognos vända på förmiddagen, just nu blåser det rätt in i fjorden, berättar Claes som 
oberört sitter i förarstolen. Håkan sover vidare.  

I med trålen   

I en timme har Brattskär stretat söderut, men fiskebåten saktar nu in, Håkan tar plats vid rodret och Claes går 
ut på däck, där tar han på sig stövlar och regnkläder, båten gungar från babord till styrbord, det är dags att 
börja dagens jakt på räkor. Vinschen lägger ut trålen, med vana händer ser Claes till att inget trasslar. Efter 
några ögonblick är hela trålen i, Claes ropar till Håkan att mata ut vajer för att nå rätt djup – idag 130 meter.  

Inne i hytten är det tyst. Man hör inte mycket från varken motorn eller havet. Håkan förklarar stolt att 
Brattskär är en bekväm båt med toalett, sovplatser, varmt och kallt vatten. Framför Håkan sitter även en TV 
som kan bidra med sällskap under de långa timmarna till havs. Claes sträcker gäspande på sig och säger att 
han går ner ett slag. Radion sjunger in morgonen.  

Oturen börjar  

Plötsligt saktar båten in till att gå för utan motor. Claes säger att något är på gång och klättrar upp mot 
styrhytten, de har bara trålat i en timme och ska vanligtvis köra i sex timmar till innan stopp. Håkan står redan 
längst bak i aktern – något sitter fast i trålen. De hivar in. Ett rep har fastnat, förmodligen rester av något 
gammalt kräftredskap.   

– Detta brukar inte hända förklarar Håkan, vi hade nog bara riktig otur. Det är mycket ovanligt att gamla 
redskap lämnas kvar. Tur i alla fall att det inte var värre – det gick lätt att trassla loss. Men förlorad tid är 
förlorade räkor. Några kilo räkor har dock redan letat sig ner i trålens botten. Räkorna kokas och spolas snabbt 
av med kallt havsvatten för att avbryta kokprocessen, sedan får de stå och svalna i den friska havsluften en 
stund. I kylrummet under däck packas de i räkbackar.  

Trålen är åter i vattnet och vi tuffar långsamt framåt över Kosterfjorden. Ombord finns mycket tid för 
eftertanke, Håkans blick vilar på horisonten. Han berättar att han skulle vilja se en späckhuggare.   

– En annan båt hade flera som gick precis intill relingen för ett par år sedan. Det måste ha varit mäktigt! Han 
passar även på att dra en fiskehistoria om en jättestor tonfisk hans far såg i fjorden för länge sedan.  
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Skonsamt fiske   

Solen skiner in genom saltstänkta fönster, rakt föröver skymtar Väderöarna, på styrbord sida 
ligger Ramskär med sin svartvita fyr, långt bakom oss ligger Ramsö. Några andra fiskebåtar guppar fram i 
närheten. Håkan berättar vad de fiskar och vilken hamn de kallar hemma. Efter en stund kommer Claes upp 
från skansen. Det är Håkans tur att gå ner och sträcka ut sig. Claes tar plats vid rodret. Han visar de olika 
skärmarna och hur man avläser informationen. Han pekar på en karta som visar botten – berggrunden 
illustreras röd och lerbotten blå. Den visar även Brattskärs exakta position.  

– Vi vill bara tråla längs lerbotten. Det pratas om att vi skoningslöst hyvlar av berg och korallrev med vår trål. 
Det är fel! Vi kan inte fiska så, då går våra redskap sönder. Vi värnar också om vårt hav. Ofta har folk fel 
uppfattning om hur vårt jobb går till, media vrider bilden av verkligheten – nyss hade vi med ett gäng från 
både politik och näringsliv ombord – det märktes att många blev förvånade av hur skonsamt vi fiskar. 

Nationellt intresse riktas mot fisket i Koster-Väderfjorden – inte bara för de anpassade fiskeredskapen och 
områdets speciella fiskeregler, utan också på grund av fiskarnas delaktighet i dialogen om hur det ska fiskas.  

Klockan blir 12.00 och det råder en spänd förväntan ombord, man kan se att det är detta ögonblick som är 
fiskarens lön för mödan – att se hur fångsten blivit. Claes säger att det alltid är lika spännande, dock känner 
han på sig att det inte blir något vidare denna dag, han har en dålig känsla. Och mycket riktigt, trålen skulle 
visa sig vara helt trasig!  

Nykokta räkor   

Brattskär har två trålar ombord. De hivar ut den andra och hoppas att dagens sista runda blir mindre 
otursförföljd. Timmarna går och när klockan är ungefär åtta på kvällen hivar de in. Denna gång slipper de 
tråkiga överraskningar och när båten glider in mot Strömstads skärgård är det full rulle ombord. Räkor sorteras 
i tre olika storlekar, kokeriet går varmt.  

Utanför Styrsö är de färdiga med att tillreda räkorna, de ska bara packas. Håkan står och blickar ut mot de 
soldränkta klipporna som sakta glider förbi. Framför sig på relingen ligger en hög med nykokta räkor, han äter 
andaktsfullt. Enligt hans tycke kan man aldrig tröttna på räkor – och det är svårt att sluta äta när man väl har 
börjat.  

Ufesken   

På frågan om vad som kan ha legat bakom dagens otur svarar Claes med blicken fäst mot havet.  

 – Ufesken!   

Efter en stunds tystnad förklarar han vad det mystiska och bohuslänskt klingade ordet betyder:   

– Ufesken är någon som inte kan eller borde fiska – en som inte får fisk. Att ha med sig en sådan ombord kan 
bringa otur. Och det har vi ju idag! Han syftar på reportagets författare, Claes ler när han säger det, men 
möjligen är det ett uns av allvar i blicken.  

Klockan 21.00 lägger Brattskär till vid kajen på Torskholmen i Strömstad. De väger in dagens fångst och lastar 
av. 110 kilo räka fick de idag – helt ok, oturen till trots. Vanligtvis går de nu tillbaka mot hemmahamnen Koster 
för några timmar välförtjänt sömn innan nästa dags fiske. Men idag styr de mot Norge – de har en trål att 
lämna in för lagning.  

Dessa vindpinade och saltstänkta kosterbor är inte “ufeskne” – Claes och Håkan har delat fiskebåt i 21 år, 
halva livet. De arbetar oftast under tystnad och i samklang. Jakten på den goda fångsten ger spänning åt 
fiskarnas vardag, en strävan som trollbinder dem att fortsätta år efter år, sommar som vinter.  
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Allihopa backar bandet, tur och retur till konstens bräckliga hjärta  
Det är en varm och skön julidag 1932, en strömstadsbördig ung man står vid Strömstads station. Han är på 
tillfälligt besök i Strömstad, hitrest från Stockholm. Mannen är Inge Schiöler, en konstnär som skulle sätta 
Strömstad på konstkartan. Hans besök berättar om tidsandan, platsen Strömstad och om ett sökande efter 
sinnesro och naturens färger  

Tåget pustar och frustar när det gnisslar in till Strömstads station. Klockan är 9.10, två minuter försenat. Inge 
tar farväl av sina reskamrater, han tänker ett kort ögonblick på det som diskuterats under färden: televisionen 
– forskare i Pittsburgh har återigen inför en nyfiken publik skickat rörliga bilder genom etern – kommer denna 
fluga att bli något?   

På perrongen råder full aktivitet, fina damer med stora hattar och herrar med knäppta västar väntar på 
tillresande. Barn står nyvaket och ser sig förundrat omkring. Det är soligt men svalt och det doftar hav, 
måsarna skriar i hamnen – för de som kommer inifrån landet blir det påtagligt att de kommit till den salta 
kusten.  

Det slamras och ropas i den brädgård som 1932 fanns på Torskholmen, enligt annons utlovas “försäljning till 
otroligt bra pris”, bryggor och strandpromenad har spolats och sopas – det måste vara representabelt! Inga 
fiskebåtar får ligga och stöka i södra hamnen, de får inte heller lägga till vid trappan på torget. Dessa platser är 
under sommaren flanörens arena.  

Det är fler bilar och lastbilar i staden sedan Inge sist var här. Enligt nyligen utförd mätning av Väg- och vatten- 
byggnadsstyrelsen så är numera 91 procent av all trafik på gatorna i Bohuslän motorburen, häst och vagn 
tillhör det förgångna.  

Från stationen kan man se det gamla kallbadhuset som ännu ligger kvar i södra hamnen, dock har det sett sina 
bästa dagar. Statistik visar att antalet inskrivna badgäster minskat de senaste åren. Många har upptäckt att det 
är nog så trevligt att bada från berg och strand.  

För en slant och en sup   

Inge går, efter att han hälsat på sin mor, mormor och systrar, mot hamnen med sikte på Koster. Det går ännu 
inga reguljära turbåtar dit, men många företagsamma båtägare väntar vid kajen och tar gärna passagerare 
västerut för en slant och en sup. Men Inge har egen båt som väntar, han har sedan barnsben vidgat sina vyer 
för egen maskin. Skärgården utanför Strömstad är sig lik men i Europa blåser förändringens vindar, 
stöveltrampen på Tysklands gator ekar hela vägen till Strömstads lokaltidning som rapporterar om 
oroligheterna – det börjar blåsa upp till storm. Hur Inge Schiöler känner kring tidens nycker vet vi inte, han 
kommer ha en egen själslig storm att kämpa mot.   

Unge Schiöler har sedan barnsben visat stor begåvning i att teckna och måla, kanske beror det på ett 
barndomshem som präglades av musik, kultur och kärlek till naturen. Innan sommar- dagen är slut sitter han 
uppkrupen på en kosterhäll, hängandes över några färggranna målardukar som stretar i vinden. Blicken har 
han fäst mot horisonten. Han målar ivrigt landskapet som breder ut sig – han är kolorist! Det beskrivs att en 
kolorist låter färgen gå före formen för att återge motivet, upplevelsen och känslorna. Inge är hemmastadd i 
skog, mark och skärgård - lust och lycka finner han i naturen. Där kan han i avskildhet föreviga blomster, 
himmel, kobbar, strandäng och hav.  

Grubblerier   

Det en orolig själ som målar där ute på klipporna. Inge har under våren skrivit brev till sin mor och beskrivit en 
osäker ekonomisk situation. I breven från Urvädersgränd 9 på söder i Stockholm berättar han om sin strävan 
som kretsar kring att måla samt att hitta en försörjning. Han uttrycker oro över sin situation och är olycklig då 
han inte kan skicka hem pengar för att hjälpa familjen. Inge tampas ständigt med sitt val av karriär, då han 
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känner ett stort ansvar för sin familj och sitt hem. Trots raderna av oro märks att han är besluten att lyckas. 
Som en följd av grubblerier visar han följande år upprepade tecken på psykisk ohälsa. Familjen flyttar hem 
honom till Strömstad 1933. Under våren bränner han alla sina tavlor i sin ateljé som är belägen i Strömstads 
stadshus och i oktober samma år skriver Inges familj in honom på St Jörgens sjukhus i Göteborg. Där kommer 
han vistas de närmsta 27 åren. Nio år går utan att han målar, men när han plötsligt återigen greppar papper 
och krita tänds familjens hopp om tillfrisknande. Under sina permissioner tillåts han åka till Strömstad för att 
måla, främst är han ute på Koster, där han senare kommer att bosätta sig.  

En stark stjärna   

De tavlorna han målar sommaren 1932 är med på hans första egna utställning under hösten samma år. 
Utställningen får blandad kritik. Kanske hade Inges liv sett annorlunda ut om recensenterna den hösten vetat 
historiens gång. Han är idag en erkänd konstnär och många av hans utställningar har fått lysande kritik, hans 
verk har representerat Sverige vid inter nationella sammanhang, och hans konstnärskap kantas av stipendier, 
belöningar och uppmärksamhet. Inge Schiölers stjärna lyser än idag starkt på konsthimlen. Kristoffer Arvidsson 
Fil dr/Forskningsledare på Göteborgs konstmuseum beskriver konstnären:   

”Inge Schiöler är en av de konstnärer som brukar räknas in i Göteborgskolorismens kärntrupp, som studerade 
för Tor Bjurström på Valand under 1920-talet. Arvet efter Schiöler är högst levande och han var mycket viktig 
inom kolorismen. Med sitt vibrerande, färgstarka måleri skapade han ett eget uttryck med stark närvaro.”  

Hallå där David Nikkinen – Ambassadör för Strömstads framsida  
I Strömstads gästhamn är det full fart. Det är måndag förmiddag under påskveckan, den efterlängtade 
vårvärmen lockar ut många flanörer till strandpromenaden. Återigen vaknar hamnen till liv, det ropas och 
stojas mellan bryggor och båtar, måsar kretsar mot den ljusblå himlen, det doftar hav!  

På bryggan står David Nikkinen som är gästhamnsansvarig i Strömstads kommun, han äter en glass och blickar 
kisande ut över den soliga hamnen. – I gästhamnen vill folk ha de trevligt. Han pekar på glassen och säger att 
man vill komma hit för att njuta. Hamnen är en plats för alla – ung som gammal, med eller utan båt. – De som 
kommer hit vattenvägen har olika agendor, vissa vill bara ta det lugnt och slappa, andra vill ha “håll-igång”, det 
är även en stor del båtgäster.  

som har för avsikt att enbart handla. Vi försöker se till så att alla får en bra plats utefter deras önskemål. Detta 
kan vara en nog så svårt uppgift under högsäsongen, då är hamnen ett stort pussel där vi och gästen måste 
vara flexibla. Men även om besökarnas förväntningar ofta kan skilja sig åt så är de flesta mycket hjälpsamma 
och visar hänsyn till sina båtgrannar. – Jag upplever att det finns en viss ömsesidig respekt mellan de som är på 
sjön. Men visst händer det att vi får samtal om till exempel hög ljudnivå eller att båtar ligger olämpligt, men 
det löser sig oftast!  

Som gästhamnsansvarig har David hand om gästhamnen i Strömstad och på Rossö samt en personalstyrka 
under sommaren på ungefär åtta personer. Hans prägel på personalen handlar mycket om värdskap: – När jag 
pratar med nyanställda hamnvärdar frågar de ofta om vi är som parkeringsvakter? Det är vi inte. Visst   

ingår det i vårt arbete att ta betalt för de platser vi hyr ut, men jag anser att det är minst lika viktigt att vara 
ambassadörer för platsen Strömstad. Vi vill att de som kommer hit ska känna sig välkomna och sedda! De 
hamnvärdar som är på bryggan kan vara den första kontakten de har med vår kommun, till och med den första 
kontakten med Sverige – hit kommer semesterfirare från hela Europa  

För David som arbetar med hamnen året om ryms stora variationer av både väder och arbetsuppgifter. – Varje 
årstid har sin charm! Under vintern uppskattar jag lugnet och stillheten i de frusna hamnarna – med tid för 
underhåll och planering. På sommaren är det annorlunda då är det fullt tryck nästan hela tiden. Då får man 
träffa mycket folk, vara ute i solen på en plats som sjuder av liv – under sommaren är Strömstads gästhamn 
stadens framsida.  
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Ursholmen, Sveriges västligaste bebyggda ö. Varsågod att besöka!  
Klimatångest och idétorka på semesterfronten? Lösningen finns västerut, Allihopa rekommenderar ett besök 
på fyrplatsen Ursholmen – en prima ”hemester” på nära håll.   

Saltälskande trift tar emot i stora fång när de röda fyrvaktarstugorna på Ursholmen välkomnar besökare på 
väg upp från bryggan. Kosterhavets kronjuvel, utposten Ursholmen kan räkna med extra många besökare i år 
när nationalparken fyller tio år. Den karga ön med fri horisont västerut är inte lättillgänglig, men den är fullt 
möjligt att nå med egen båt när vädret medger. Sommartid angörs fyrplatsen av turbåtar som utgår från 
Strömstad.  

Havet runt Ursholmen är fyllt med luriga grynnor och undervattensgrund. Många fartyg har förlist i 
området genom åren. Ursholmens dubbelfyrar tändes 1891 för att visa sjöfarare vägen i farvattnen. Dubbla 
fyrar blev det för att fyrplatsen skulle särskiljas från omgivande fyrar.   

Tre familjer höll de fotogendrivna fyrljusen igång året runt, men när fyrarnas ljus automatiserades 1965 blev 
det folktomt på ön. Inga lärarinnor behövde längre ro till ön för att undervisa familjernas barn, men fortsatt är 
det välkommet att ta med en hink jord till de enkla odlingarna som sommartid hålls igång vid fyrplatsen. De 
välbyggda stugorna står kvar i lä för västan vinden, och fyrhistorien är väl bevarad i det lilla museet på öns 
topp.  

Att Ursholmens stugor och fyrar fortsatt ståtar i västerled är nationalparkens förtjänst. De gamla fyrarna 
behövs inte längre i satellitnavigationens tidevarv, och ansvariga myndigheter har tidigare velat stänga och 
riva fyrplatsen. Nu är det Naturvårdsverket som bestämmer. I nationalparkens syfte finns målet att inte bara 
bevara naturvärden, utan också kulturmiljöer från förr. Ön och fyrplatsen ska därmed hållas i gott skick och 
platsen ska vara tillgänglig för allmänheten.   

Kära räkor  
Räkan och räkfisket är en hundraårig tradition att värna. Den på sin tid märkliga tanken att äta dessa havsdjur 
introducerades 1902. Året därefter startade räkfisket som vi känner det idag. Antalet fiskefartyg är numer bara 
en bråkdel av flottan vid sekelskiftet, men likaväl är fisket och fiskehamnen en viktig del av Strömstads 
identitet. I kommunen finns också Räkakademien med syftet att ta vara på räkans potential på alla plan - från 
hav till mage!  

Räkantennis  

Tennistävling i Strömstad – klasser från tio år till veteraner under en vecka i juli. Regi: Strömstad tennisklubb  

Räkanhoppet  

Nationell, regional och lokal tävling i hoppning för ponny och häst med hinderhöjder upp till 140 cm. I år hålls 
tävlingen på Strömstads ridklubb vecka 29  

Räkans dag  

Har firats sedan 1964. Dagen arrangeras av Räkakademin och Strömstads köpmannaförening. 2019 är det den 
20 juli som gäller. Räkna med en dag i räkans tecken med somriga aktiviteter för stora och små i 
hamnområdet.  

Ett ansvarsfullt fiske  
Räkfisket i Koster-Väderöfjorden har ett för Sverige och övriga Europa unikt upplägg där fiskare, forskare och 
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myndigheter samarbetar. Uppgiften är att värna områdets marina miljö samtidigt som yrkesfisket kan fortgå. 
Det kräver i sin tur en stor respekt och förståelse parterna emellan. Både Strömstads och Tanums kommuner 
deltar i samarbetet. Trålfisket efter räka i fjorden sker med särskilda krav på fiskeredskapen. För att få tillstånd 
att fiska här krävs dessutom att fiskaren genomgått en utbildning i lokala fiskeregler, att man respekterar 
områden med förbud mot bottentrålning liksom andra lokala regler. Det fiskas bara vissa dagar och aldrig 
grundare än 60 meter. Nationalparken Kosterhavet svarar å sin sida för uppföljning av växt- och djurlivet på 
bottnar och inventerar fiskbeståndet. Hållbart, småskaligt och ansvarstagande – är detta en minimodell för hur 
allt fiske borde förvaltas?  

– Nationellt och internationellt intresse riktas mot oss, konstaterar Samförvaltningens ordförande Lars 
Tysklind, Strömstad. Och det med all rätt. Här finns ett av Europas få fungerande exempel på hur naturskydd 
och uttag av naturresurser (räka) kan samsas. Det finns en vilja hos yrkesfisket att förbättra sin verksamhet 
och att ta den naturhänsyn som krävs.   

Vilken nationalitet på räka Lars väljer i fiskdisken? Enkelt – den som är fiskad av en fiskebåt med hemmahamn i 
Strömstad eller på Koster.  

Ett annorlunda vanligt liv  
Castor som är tre år har klämt fingret och tröstas av både mamma och pappa. Hans lillebror Calvin ligger på 
golvet och lägger pussel, kaffet är färdigt att serveras. Om tolv timmar ska pappa Björn åka – han har varit 
hemma länge, men nu ska han vara borta lika länge. Allt är som vanligt hemma i familjens vita villa. Vi har 
egentligen inget ovanligt liv berättar Jolin Nilsson, det är många som lever ifrån varandra regelbundet i 
Strömstad, men hos oss kanske det är lite längre perioder än hos de flesta.  

Jolin är just nu mammaledig, vanligtvis arbetar hon på bank, ett jobb hon trivs med. Björn är sjökapten och 
arbetar ute på Nordsjön. Det är vad han alltid drömt om. Trots att de bor halva året ifrån varandra med både 
land och hav mellan sig har familjen hittat en balans.   

– Visst är han borta länge, men när han är hemma så är han verkligen hemma, säger Jolin. Ibland känns det 
som vi har två olika liv – ett när han är hemma och ett när han är till sjöss.  

Björn tar upp mobilen och visar bild på det fartyg han arbetar på. Ett blått skepp vilar tryggt på det öppna 
havet. – Mobilen är faktiskt bra till mycket, konstaterar han glatt. Den är ett bra verktyg när man ska hålla 
kontakt. Vi skickar mycket sms till varandra, jag och barnen kan prata via face time. Nuförtiden kan man vara 
nära varandra även fast man är långt borta. Jag är delaktig i hur de har det hemma, vi har ständigt pågående 
dialoger om det ena och det andra. – När jag kommer hem från sjön är jag ledig länge, jag är i semesterläge, 
säger Björn och lutar sig tillbaka i pinnstolen vid köksbordet. För Jolin däremot kan det fortfarande vara en 
vanlig tisdag. Det tar några dagar innan liven synkar. Men det är inte så att jag lägger mig i en solstol – det 
finns oftast en lååång lista på grejer att göra, Björn skrattar och tittar menande på Jolin. Det är staket som ska 
byggas, det ska grejas med båten – listan byggs upp successivt medan jag är borta. Han är faktiskt själv delaktig 
i den listan, en god del av den har skrivits ner ute på Nordsjön. Det är viktigt att planera! – Jag vill hinna med så 
mycket som möjligt hemma innan det är dags att dra iväg igen, det kan bli lite stressigt precis innan jag åker – 
lite som att stänga fritidshuset för säsongen.  

Tiden när Björn är borta går fort förklarar Jolin: först ska man varva ner, sedan är det vardag ett tag, därefter 
börjar förväntningen på Björns hemkomst att byggas upp. Man börjar längta! Så vips så är han här. – Ja det är 
härlig känsla att komma hem! Känslan är lite som att vara nykär. När man är borta så får man chans att sakna 
varandra – att längta. Det är nog bra för förhållanden. De pratar varm om platsen Strömstad och tycker att det 
var ett bra beslut att flytta hit. Båda har studerat på annan ort.  

Jolin beskriver att när Björn är borta så är det tryggt att vara hemma i Strömstad, här har vi både familj och 
vänner som man kan luta sig mot – Strömstad tar hand om mig. Det hade nog varit svårt att få ihop det om vi 
bott på en plats där vi inte känner någon. Allt vi behöver finns just här och vi var helt överens om att det var i 
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Strömstad familjen skulle bo.  

Utanför huset finns ett nybyggt staket med en fin grind, Castor förklarar att staketet är nybyggt och att hans 
pappa har byggt det. Han menar också att hans pappa kan bygga allt. Jolin pekar på farstubron och säger att 
imorgon bitti står hon där och vinkar som en sjömanshustru på en klippa. En klassisk vy i Bohusläns historia.   

– Nu när det är dags för mig att åka igen så pratar jag med barnen om det under dagen. Vi äter middag 
tillsammans, “sista måltiden”. Vi tänker inte så mycket på att jag åker tidigt nästa morgon, utan vi försöker ha 
en vanlig trevlig kväll.  

På frågan om vad som serveras som “sista måltid” idag så svarar Jolin skrattande:   

– Det blir tyvärr vanliga “rester”.  

Bra att veta, viktiga vattendroppar  
Att vi kan vrida på kranen och få rent vatten är självklart för oss i Sverige. Men fjolårets torka och vattenbrist 
visade att vi inte kan ta dricksvattnet för givet. På många håll är det torrt även i år och grundvattennivåerna är 
låga. Hushållning med vattnet är därför alltid rätt. Här kommer vattensmarta tips!  

Kyl vatten i kylskåpet  

Spolar du i kranen för att få kallt vatten? På bara en minut gör du av med tolv liter vatten. Istället för att spola 
länge för att få kallt vatten kan du ställa in en kanna med vatten i kylskåpet, och på så sätt kyla vattnet.  

Tvätta dig smartare   

Korta ner duschtiden. Minskar du duschtiden med fem minuter sparar du 60 liter vatten per dusch. Stäng av 
vattnet i duschen under tiden du tvålar in dig och tvättar håret. Byt till ett snålspolande munstycke, då minskar 
du förbrukningen från tolv till sju liter/minut. Undvik att bada i badkar. Välj duschen!  

Samla regnvatten för att vattna i trädgården  

Samla regnvatten i tunnor och använd det till att vattna i trädgården. 150 liter går åt om du har 
vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter. Vattna inte gräsmattan, det gör inget om den torkar 
och blir brun, gräset tar sig bra igen när regnet kommer.  

Fultvätta inte bilen  

Tänk efter hur ofta du verkligen behöver tvätta bilen. När du tvättar den, åk till en riktig biltvätt, där samlas 
det smutsiga vattnet upp, rensas och återanvänds.   

Fyll tvätt och diskmaskinen  

Fyll maskinen! Diskmaskinen drar cirka tio liter per disk. Tvättmaskinen behöver cirka 50 liter för en tvätt. 
Diska inte under rinnande vatten, under tre minuter slösas 36 liter vatten, jämfört med 6-10 liter om man 
använder en diskbalja.  

15000 liter  

15000 liter så mycket vatten kan det rinna ur en droppande kran varje år. Byt packning i droppande kranar och 
toaletter.   
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Rökfritt för allas bästa  

Från och med den 1 juli 2019 är det rökfritt som gäller i de flesta utomhusmiljöer. Bakgrunden är den nya 
tobakslagen med syftet att minska hälsoriskerna kopplat till rökning och tobaksrök. Här får du inte längre röka: 
Uteserveringar, Skolgårdar, Lekplatser, Perronger och hållplatser utomhus , Vid entréer där allmänheten har 
tillträde, Inhägnade idrottsplatser.   

87 procent  

87 procent av kommunens hushåll har fiberuppkoppling.  

Servicepunkter  

Vid ett långvarigt strömavbrott kommer det att bli svårt att kommunicera. På särskilda servicepunkter kan du 
alltid få information, se till att du vet var de finns in din kommundel!  

Få plats med bilen!  

Strömstadsbyggen satsar på fler parkeringsmöjligheter i Strömstad genom delningsekonomi! Som bilist kan du 
enkelt boka parkering via en digital tjänst i förväg. Då behöver du inte åka runt och leta, detta sparar både din 
tid och vår miljö.  

Stadshuset, Vad händer där uppe egentligen?  
Allihopa ställer frågan – vad händer i Strömstads stadshus mellan kl 8.0017.00? Vi tar rygg på kommundirektör 
Mats Brocker under en arbetsvecka för att söka svaret.  

Måndag, på plats 07.30. Veckan startar med en genomgång av de politiska ärenden som ska hanteras av 
kommunstyrelsen nästa vecka. Är frågorna redo för beslut? Varannan måndag är det dessutom möte i 
ledningsgruppen, här träffas förvaltningscheferna med syftet att hantera kommungemensamma strategiska 
frågor och samordning av verksamheten.   

För Brocker blir det en lång dag, på kvällen väntar ett möte med politiska företrädare. Alla politiska partier vill 
träffa direktören för att förhöra sig om dennes utvecklingsambitioner.  

Tisdag  

Gryningspatrullen (Brocker och kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson) har kort avstämning vid 7-
bläcket. En uppkommen situation från gårdagen måste hanteras. Kötiden till boende för äldre visar sig 
överskriden för en handfull äldre. Hur löses detta på kort och lång sikt? Förvaltningschef Monica Birgersson 
bjuder in till möte. Det behövs information om det uppkomna läget och kommunikationsfunktionen kallas in. 
Att se till att invånarna är informerade om vad som är på gång är en viktig del av det kommunala uppdraget.  

Snabbt över till ekonomisk uppföljning och ett par samtal med kollegorna i Sotenäs och Uddevalla. Lunchmöte 
med Carsten som är ekonomichef, 45 ostörda minuter och de hinner överlägga det taktiska inför 
investeringsdiskussionerna som komma skall. På restaurangen möter de Göran Wallo som bland annat är chef 
på Strömstadslokaler. Utmärkt! Då hinns det med en strategisk lokalfråga som legat och skvalpat i bakhuvudet 
ett tag. 

Eftermiddagen ägnas åt två uppföljningsmöten, dels inför målstyrningsprocessen och dels ett 
markexploateringsärende av stor kaliber. Diverse telefonsamtal, en administrativ timme och förberedelser 
inför ännu ett kvällsmöte…kaffe, kaffe, kaffe…mötet handlar om ett samråd med lokala företagare om en 
starkare organisation för utveckling av Strömstads besöksnäring. Det behövs samordnade krafter inför 
framtiden så att Strömstads varumärke stärks och bidrar till fortsatt inflyttning och ett attraktivt näringsklimat. 
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Onsdag  

Morgonavstämning med budgetuppföljning. Därefter motionsdags. Efter valet 2018 har det inkommit en räcka 
av motioner och medborgarförslag, utvecklingsförslag som enskilda personer och partier tagit fram. 
Kommundirektören hanterar en del förslag på egen hand, större utredningsuppdrag skickas vidare till personal 
vid kommunledningsförvaltningen. Han hinner sitta en stund vid datorn, sedan blir det snabb hemfärd till 
bostaden där labradoren Bamse väntar på lunchpromenad. Solen skiner även idag, Strömstad är fantastiskt 
vackert!  

Tillbaka i Stadshuset. Onsdagar är normalt fullmatade med politiska möten, så också idag. Med datorn under 
armen tar han plats på kommunstyrelsens arbetsutskott, en grupp med politiker som förbereder ärenden för 
beslut i kommunstyrelsen. Här är alla partier representerade, möte hålls en gång i månaden. Åter i stolen, 
dags för CSG, Central Samverkansgrupp – avstämning med de fackliga organisationer som organiserar en god 
del av kommunens alla anställda. Kommunens HR-avdelning står för agendan som innehåller frågor om 
kommunens budget, arbetsmiljö och lönesättning. Dagen passerar och kalendern signalerar att nu är det dags 
för inbokad tid för att hantera obesvarade mail och ärenden. Nej. Nu räcker det, Brocker bryter den 
administrativa delen av dagen, in i bilen och ut till Tekniska förvaltningen på Prästängen. Dags att göra ett 
besök i verksamheten.  

Torsdag  

Det drar ihop sig till budgetdialog, den årliga avstämningen mellan politiker och tjänstemän där kommunens 
ekonomi ska analyseras och budget framåt skall diskuteras. Det pratas besparingar och det drar fram en oro 
och olust i organisationen. Brocker är bekymrad, han vill utveckla kommunens verksamheter, optimera 
produktionen där det kan göras och öka effektiviseringarna via verksamhetsutveckling och nya arbetssätt, inte 
genom besparingar. Att tänka nytt, att arbeta smartare, och samverka över förvaltningsgränserna är 
framgångsreceptet. Efter samtal med kommundirektörskollegorna har Brocker insett att Strömstad 
förmodligen har det bästa ekonomiska utgångsläget i hela Bohuslän. Det blir inhouse lunch på Stadshusets 
kafé Guldtuppen, gulaschsoppa! Nästan bättre än på alptoppen i Kitzbuhel.   

På eftermiddagen är det krisledningsövning – det har skett ett (fingerat) stort oljeutsläpp och kommunens 
samordningsförmåga sätts på prov. Som kommunens högste tjänsteman tar han plats i den krisledningsnämnd 
som träder in när en allvarlig händelse inträffar. Tufft uppdrag, men nu är det bara övning.  

Fredag  

Samråd med kommunens utvecklingsavdelning som arbetar med frågor runt kultur, fritid, näringsliv, miljö, 
folkhälsa, bostadsförsörjningsplan etc etc. I större kommuner delar man upp detta arbete organisatoriskt men 
här har vi allt samlat i en enda ´supermarket´. Därefter ett längre förtroligt samtal med Kommunstyrelsens 
ordförande om veckan som gått och den som kommer. Samarbetet med den politiska ledningen är en viktig 
del av arbetet och Brocker arbetar tajt med kommunstyrelsens arbetsutskott.   

Eftermiddagen – träff med andra Bohuskommuners ledningar på Tanumstrand i grannkommunen. Här 
diskuteras handfasta grepp om hur vi ska samverka och utmaningarna med strategisk 
kompetensförsörjning, utbildningsläget, kollektivtrafikfrågan, ekonomin etc etc. Det blir en tankefylld återresa 
till Sveriges vackraste kommun.   

Brocker svänger in framför hemmet i Rossö hamn och träffar på en lokalpolitiker som vill diskutera senaste 
kommunfullmäktigemötet och varför man sade som man gjorde. Det blir en intressant diskussion på trappan 
till den lokala lanthandeln samtidigt som solen börjar dala i väster.  

Mats Brocker – kommundirektör i Strömstads kommun  

Jobbar direkt på uppdrag av kommunstyrelsen som är kommunens ´regering´.  
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Kommunens högste tjänsteman och yttersta chef för den kommunala verksamheten. Leder genom sina 
förvaltningschefer som ansvarar för verksamheten inom samhällsbyggnad, gator och torg, vatten och avlopp, 
vård och omsorg, skola och barnomsorg mm.   

Chef för Kommunledningsförvaltningen - en central funktion som ger stöd åt övriga verksamheter inom 
ekonomi, personalfrågor, kommunikation och administration och driver kommunens verksamhet inom kultur 
& fritid, näringsliv och andra viktiga kommunövergripande funktioner. 

Deltidsboende på Rossö sedan 1989 och sedan ett år tillbaka året-runtare.  

Bakgrund: fd. Ubåtsofficer som blev ledarskapsutbildare och sedemera VD inom näringslivet och sedan 20 år 
tillbaka specialist inom ledning, styrning, organisation och ledarskap inom offentlig sektor.  

Seatea UF  
UF Entreprenörsandan spirar på Strömstad gymnasium. För de tre ekonomistudenterna Meja Engström, Bobby 
Hedin och Ulrika Carlsson Heie har våren givit mersmak på företagandets möjligheter.  

Affärsidén om ett algte, hållbart producerat direkt från Kosterhavet, Sveriges enda marina nationalpark, tog 
dem ända till prispallen i Stockholm där landets bästa företagsidéer tävlade. Eleverna kammade hem FEDEX-
priset, ett pris som tilldelas det bolag som anses ha störst tillväxtpotential globalt.  

Alger är en klimatsmart råvara, den kräver varken vattning eller gödsling. Däremot är livsmedelshanteringen 
svår och komplicerad. Det visade sig också att smaksättning av alger var en större utmaning än väntat.   

Alger från Kosterhavet är basen tillsammans med en ekologisk teblandning som smaksätts av olika ekologiska 
frukter. Tesmakerna är en hyllning till Koster med namn som Ekenäs, Kilesand och Vettnet.  

SeaTea:s produkt finns redan i butiker runt om i trakten. Överskottet från försäljning och prispengar har gjort 
att företaget har en bra grund för fortsättningen. Förhoppningen är att kunna driva företaget vidare 
tillsammans till hösten även om nya äventyr då väntar för alla de tre delägarna.  

Företagande i skolan  

Strömstads ekonomi- och handelsstuderande erbjuds varje år att arbeta med entreprenörskap inom Ung 
företagsamhet (UF). UF-företagande betyder att eleverna under ett år i gymnasiet startar, driver och avvecklar 
ett företag som en del av sina studier. SeaTea är prisat för: Årets FEDEX-pris     

I regionfinalen utsågs också SeaTea till: Årets UF, Årets Start Up, Årets kooperativa företag, Årets vara, Årets 
hållbara företag, Årets innovation, Årets hantverkare (3e pris)  

Kultur på hemmaplan!  
Åk på upptäcktsfärd! Historiska och vackra platser finns det gott, här är ett axplock av det Strömstad erbjuder.  

Norra Rossö & Rundö – fiskets historia i ett nötskal  

På Norra Rossö och Rundö kan man uppleva ett av våra riksintressen för kulturarvsmiljöer. Den anrika 
bebyggelsen och skärgårdslandskapet är unikt och vittnar om gamla fisketraditioner. Här finns friliggande 
magasin, bodar för hummer- och makrillfiske, bryggor och träbåtsvarv. Ön Rundö ses från Rossö hamn, här kan 
man passa på att ta en fika i entrén till Kosterhavets nationalpark eller ett dopp i havet vid hamnens badplats.  

Skeppssättningen och domarringen vid Blomsholm – 2 000 år av upplevelser  

Vid Blomsholms säteri finns mäktiga gravmonument som Bohusläns största domarring och en av Sveriges 
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största skeppssättningar. Blomsholms historia sträcker sig från järnåldern och fram till idag. Mest känt är 
kanske att Karl XII som hade ett militärsjukhus på platsen under sina fälttåg på 1700-talet. På gården finns 
också en renoverad statarlänga från senare delen av 1800-talet. Kaffe- och våffelserveringen är öppen 
dagligen under högsäsongen 1/7 – 15/8 med berättarkvällar under tisdagar.  

Svinesundsbroarna – Ett gränsland fylld med olika epokers historia  

Svinesundsområdet är unikt i sitt slag. Här trängs fornminnen från Harald Hårfagres tid med historier från Karl 
XII och andra världskriget. Området visar upp boplatser från stenåldern, fornborgar från järnåldern, en 
befästning använd av Karl XII och skyttegravar från andra världskriget. Dessutom är området otroligt vackert 
med det branta fjordlandskapet. Gamla Svinesundsbron påbörjades 1938, men försenades på grund av kriget 
och invigdes 1946. Den magnifika formen bärs upp av mäktiga granitvalvbågar, med sten huggen av Bohusläns 
stenhuggare. 

Dåskilds högar  

Strax utanför Skee finns ett vackert gravfält uppe på en höjd. Det finns två teorier om platsen. Kung Dårskild 
och hans mannar dog här i en strid och blev begravda på platsen eller också är det Torkell Dyrdill som förde de 
döda hit för att begravas efter slaget vid Svolder. Ingen vet säkert. Men ett som är säkert är att det är en fin 
och nästan lite magisk plats att besöka. Dårskilds högar ligger cirka 2,5 km öster om Skee. Det är skyltat från 
vägen mellan Hogstad och Håvedalen.  

Friluftsmuseet Fiskartorpet – En vilsam plats i det gröna  

Museets historia sträcker sig en bra bit bak i tiden, då anläggningen påbörjades redan år 1927. Friluftsmuseet 
i Strömsdalen består av äldre byggnader från stad och landsbygd. Här finns tre gamla stugor, en skvaltkvarn 
och en sjöbod av äldre ursprung. På senare tid har området kompletterats med en dansbana och en 
utomhusscen. Friluftsmuseet ligger på promenadavstånd från centrum, i parkområdet Strömsdalens östra del. 
Under sommartid kan du här avnjuta en kopp kaffe tillsammans med en söt våffla med naturen som 
sällskap. Friluftsmuseet används även som festplats vid midsommar och andra högtider samt för olika 
kulturella arrangemang.  

Vi gratulerar! Kosterhavets nationalpark tio år!  

Sveriges första och enda marina nationalpark fyller tio år 2019. Hit kommer med än 500 000 besökare varje år! 
Jubileet firas med föredrag och film – vad har hänt sedan parken blev till? På Västerhavsveckan i början av 
augusti blir det extra fokus på havsmiljön och människan. Stefan Edman kåserar och ”Havsverkstan” kommer 
till nationalparkens entré på Rossö. Håll utkik efter programmet för själva födelsedagen, den 9 september!  
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Stort tack!  
Till alla er som bidragit till magasinet Allihopa. Och tack till alla ni Strömstadsbor och besökare som gör 
Strömstad till en fantastisk plats för oss allihopa!  

Vill du läsa mer?  

Surfa in på kommunens webbplats. Där finns både nyheter och viktig information. Du kan även kolla in tidigare 
nummer av allihopa!  

Tyck till!  

Allihopa vill gärna veta vad du tycker och tänker om innehållet. Har du förslag på vad vi borde ta upp i 
kommande nummer, kontakta oss på kommunikation@stromstad.se 
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