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Allihopa är en tidning från 
Strömstads kommun som kommer 
ut två gånger per år. Målsättningen 
är att stärka, överraska och visa 

fram allt det som gör Strömstad till 
Strömstad. Vi lyfter hela kommunen 
med berättelser om det levande livet 
och vi stödjer Strömstads centrum 

genom att bjuda in till stämningsfulla 
besök i vår anrika stad.
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Så möts vi igen i ett nytt nummer av vår tidning Allihopa som lyfter, belyser 
och hyllar olika delar av vår kommun! Förra numret uteblev tyvärr, pandemin 
slukade helt enkelt all tillgänglig tid och en stor del av våra resurser. Nu tar 
Strömstad nya tag och tar sikte mot en hoppfull framtid! Vi hämtar kraft ur 
historien och blickar framåt mot ett inbjudande och robust Strömstad. I detta 
nummer får du inblick i vårt pågående arbete för för att stödja utvecklingen 
av näringslivet. Vi jobbar för att skapa förutsättningar för nya näringar, vi 
satsar på besöksnäring mot nya målgrupper, och på kompetensutveckling. 
Utbildningsutbudet för enskilda och företag har aldrig varit så stort i 
Strömstad som nu! 

Allihopa hälsar på hos några av våra duktiga företagare i centrum och gör 
ett nedslag på kommunens miljö- och byggförvaltning. Här handläggs varje 
år en lång rad frågor från enskilda och företag som vill bygga och utveckla 
vår kommun. För Strömstad är en plats där många vill satsa! Strömstad är 
en attraktiv plats i en spännande gränsregion, en plats där natur och kultur 
förenas, en unik mötesplats som lockar till äventyr, som aktiverar och 
utmanar.  

Med ett gott värdskap och omtanke om både platsen, boende och de som 
besöker oss, utvecklar och stärker vi tillsammans Strömstad. Bevara och 
utveckla behöver gå hand i hand. Läs om hur vi tillsammans tar oss an den 
globala utmaningen Agenda 2030 och om vad du själv kan göra för att 
Strömstad ska bli lite grönare, vår omtanke gäller alla som bor här och som 
besöker oss!  Trevlig läsning! 

Mats Brocker
Kommundirektör

Kent Hansson
Kommunstyrelsens ordförande



5MAGASINET ALLIHOPA4 MAGASINET ALLIHOPA

Som enda kommun i landet 
har Strömstad fått 3,5 miljon-
er kronor i omställningsstöd 
av Tillväxtverket och Västra 
Götalandsregionen. Pengarna 
har gått till att starta ett om-

ställningskontor som successivt övergår 
i en utvecklingsnod, en arena för Ström-
stads utveckling. Satsningen görs i samver-
kan mellan Strömstads kommun, Västra 
Götalandsregionen, andra myndigheter, 
näringsliv och lokala intresseföreningar. 

Vägledning 
Verksamheten har sin bas i före detta 
sjukhusbyggnaden, på Västra Hamn-
gatan 11. Lokalen har anpassats till 
kontor för att samla ett antal medarbetare 
med uppdrag att öka sysselsättningen 
och bidra till att utveckla och bredda 
näringslivet i norra Bohuslän och Ström-
stad. 

Här ska rustas för framtiden och det be-
fintliga näringslivet ska stärkas. Företag 
får vägledning till rätt aktörer där de både 
kan få hjälp i ett akut skede och råd till 

Anja Sonerud, projektledare Strömstads kommuns näringslivsenhet. 

“Den nya utvecklingsarenan ska bidra till 
framväxt av nya näringar och satsa mer på 
den nationella besöksnäringen, men också på 
kompetensutveckling.”

En Arena

konkurs som i andra omställningsfall 
historiskt sett, säger Richard Holm, när-
ingslivsansvarig.

Idag ligger arbetslösheten på drygt elva 
procent i Strömstad, uppskattningsvis 
är 1 500 till 2 000 arbetstillfällen hotade 
till följd av pandemin. Men i krisen finns 
också en chans till ökad motståndskraft, 
nya näringar och ett läge att ställa om. 

– Att behålla kompetensen, förvalta 
framtidstron och det kollektiva självför-
troendet är viktigt under en kris. Vi har 
haft jämförelsevis låg arbetslöshet tidig-
are och få vet vart man vänder sig i ett 
utsatt läge. Det slår även hårt mot ung- 
domar och utrikesfödda, säger Anja 
Sonerud. 

Den nya utvecklingsarenan ska bidra till 
framväxt av nya näringar och satsa mer 
på den nationella besöksnäringen, men 
också på kompetensutveckling. Satsning-
ar på utbildning har redan resulterat i ett 
ökat utbud av kurser och program att 
söka sig till. 

Norrmännens köpkraft har länge varit bränslet i Ström-
stad. Sedan kom covid-19-pandemin med en stängd 
gräns och en våg av varsel. Nu rustar kommunen för 
att utveckla och satsa på nya näringar. 

Fem styrkeområden har 
identifierats där 
Strömstads näringsliv har 
potential att växa:

“Fokus är på jobb 
och sysselsättning”

kompetensutveckling, men även affärs- 
coachning för att bredda och utveckla 
sin verksamhet. Kontoret erbjuder också 
vägledning vid nystart av företag och råd 
vid etableringar. Den enskilde individen 
ska kunna träffa en studievägledare eller 
få kontakt med en arbetsmarknadskon-
sulent och få hjälp att hitta nya vägar till 
jobb och studier. 

för Strömstad
– Vi rustar för framtiden

– Fokus är jobb och sysselsättning, 
men vi jobbar också aktivt med utbild-
ning och kompetensutveckling. Samver-
kan mellan skola och näringsliv är en 
central fråga, säger Anja Sonerud, pro-
jektledare i Strömstads kommun. 

Framtidstro
Coronakrisen i Strömstad är annorlunda 
i jämförelse med andra stora omställn-
ingar som vissa kommuner behövt göra. 

– Strömstads krissituation går inte att 
härleda till en enskild nedstängning eller 

Kommunens näringslivsfunktion: Ingela Skärström, Anja Sonerud, Richard Holm, Leon Eriksson, Åsa Massleberg

• Handelsnav med fokus på 
e-handel och digitalisering 

• Hållbar destinationsutveckling 
• Logistiksymbios med fokus på 

hållbar grön omställning 
• Marina och maritima näringar 
• Import och exporthandel med 

ökat samarbete med Norge 
vid EU´s yttre gräns.
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Anders Olausson, en av front-
figurerna i lokala elfirman 
Br Axelssons El, eller Braxel 
som de själva kallar den, 
lutar sig tillbaka i stolen och 
lägger stolt händerna bakom 
huvudet när han berättar om 
firmans resa och hur det är 
att bryta ny mark. Att utma-
na, vara nyfikna och blicka 
framåt – det är Br Axelsson 
AB:s melodi.

Företagsbesöket: 
Ditt o Datt

(och Köpmannaföreningen)

Heidi Caroline Nystrøm häl-
sar oss välkomna bakom 
plexiglasen som hänger över 
butiksdisken. Än har inte 
några kunder kommit för 
dagen, så vi kan i lugn och ro 

bekanta oss med butikens breda utbud – 
här finns något för alla smaker.

– Jag och min make Willy driver 
butiken tillsammans, berättar Heidi 
Caroline. Vi har båda lång erfarenhet 
av handel, vi träffades faktiskt på en 
butikschefskonferens för Järnia, jag hade 
en butik i Norge och han hade en här i 
Strömstad. Vi klickade och jag flyttade så 
småningom hit till Strömstad. Här finns 
det jag behöver, vill jag ha något annat 

är det inte långt till varken Oslo eller 
Göteborg. Strömstad är en intim och 
trevlig plats!

– Att driva butik med sin livspartner 
är för oss inga problem, vi respektera va-
randras åsikter och är ett bra team. När 
vi inte är överens så pekar jag med hela 
handen, vilket inte alltid fungerar, skrat-
tar Heidi Caroline och fortsätter:

– Vi erbjuder praktiska saker, pre-
senter och designföremål – praktiska 
prylar och trivsamma ting! Klädkollek-
tionen kopplad till platsen är en stolthet 
– här finns bland annat egendesignade 
Koster-, Rossö- och Strömstadströjor.

Hoppfull framtid
Butiksinnehavaren konstaterar att han-
dlare i Strömstad har haft det bra un-

der lång tid, vanligtvis är det gott om 
besökare och många kunder handlar här.

– Men nu är vi mitt i en pandemi, 
gränsen mot Norge är stängd och folk 
håller sig hemma. Många av oss käm-
par för att få sin verksamhet att gå runt. 
Men jag är ändå positiv inför fram-
tiden, vi måste bara härda ut!, säger hon 
beslutsamt. Nu är det också läge att ta ut 
kursen mot framtiden:

– Om vi arbetar gemensamt framåt 
kommer handeln återigen att blomstra – 
vi måste hålla ihop, ha gemensamma mål 
och ge andra en bra anledning att resa 
hit. Tillsammans kan vi handlare skapa 
riktigt bra shopping i Strömstad, och 
därigenom bidra till en attraktiv plats – 
handel föder handel!

I ett av Strömstads många skyltfönster är det extra färg-
grant. Det är svårt att inte stanna upp och låta sig lockas 
av inredning, prydnadssaker, konstföremål och kläder. Här 
finns lite av varje, lite ditt och datt.

Handel föder handel!
“Tillsammans kan vi handlare skapa riktigt 
bra shopping i Strömstad, och därigenom 
bidra till en attraktiv plats.”
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Heidi Caroline uppmuntrar alla hand-
lare i Strömstad city att engagera sig för 
framtiden, ett bra sätt är att bli medlem 
i Köpmannaföreningen – ett anrikt säll-
skap där viktiga frågor om handel i sta-
den diskuterats sedan 1909.

– Köpmannaföreningen i Strömstad 
består av handlare från centrum med 
omnejd och arbetar för att främja han-
deln i staden. Jag som är ordförande i 
föreningen hoppas och tror att vi kom-
mer ut starkare på andra sidan, kanske 
tack vare den situation vi just nu befinner 
oss i. Nu är det tufft, men det kommer 
bli bättre och då har vi förhoppningsvis 
lärt oss något! Tillsammans kan vi skapa 
ett bättre Strömstad, där vi erbjuder det 
lilla extra! Vi måste också ta vara på de 
möjligheter som bjuds, vara delaktiga i 
event och evenemang, ha öppet och bju-
da in! Våra butiker är en del av helhet-
supplevelsen Strömstad, och vi köpmän 
har en viktig roll för att göra vår plats 
ännu bättre.

“Det är viktigt att njuta 
under den korta tid när 

naturen är som vackrast!”“Vi måste också ta vara 
på de möjligheter som 
bjuds, vara delaktiga i 
event och evenemang, 
ha öppet och bjuda in!”

Strömstad Köpmannaförening är en 
ideell sammanslutning av näringsid-
kare och företag i och omkring Ström-
stad. Föreningen startade redan 1909 
och medlemsantalet ligger för närva-
rande runt 80. 

Föreningens huvudsyfte är att värna 
om och utveckla Strömstad som tur-
ist- och handelsstad för både besökare 
och invånare. Medlemmarna är före-
tag och organisationer från ett brett 
spektrum av branscher. Köpman-
naföreningen anordnar varje år flera 
olika event i Strömstad.
  
Vill du vara med och påverka platsen 
Strömstad? Vill få hjälp med att göra 
din röst hörd? Ansök om medlemskap 
i Strömstad köpmannaförening!

Strömstad 
köpmannaförening

“Jag hoppas och tror 
att vi kommer uppleva 

en vanlig vardag 
snart igen, att vi då är 

lite klokare och har 
med oss ett bredare 

perspektiv.”

– Jag hoppas och tror att vi kommer 
uppleva en vanlig vardag snart igen, att 
vi då är lite klokare och har med oss ett 
bredare perspektiv. Strömstad kommer 
att bli bättre på att attrahera en bredare 
målgrupp, det vet jag att det redan ar-
betas med! Vi kommer att ta till vara de 
möjligheter som bjuds och arbeta ge-
mensamt framåt med en positiv inställn-
ing till framtiden!

Välkomna att hälsa på Heidi Caroline 
och Willy, två färgstarka personer i en 
färgglad butik! Ditt o Datt hittar du på 
Södra hamngatan i centrala Strömstad!

sett dessa humoristiska prydnadssaker i 
skyltfönstret. Kunden och Heidi Caro-
line pratar en stund om olika varianter 
och pris, de skrattar till ibland. Innan 
kunden lämnar affären vänder han sig 
om och brister ut.

– Jag fyller snart år, då ska jag önska 
mig en sådan! 

När kunden gått säger Heidi Caroline 
att det är sådana här möten som gör 
det roligt att driva butik – härliga, glada 
kunder!

Bra gemenskap
Heidi Caroline upplever att handlarna i 
stan har bra gemenskap, att de försöker 
hjälpas åt och stöttar varandra.

– Det känns tryggt att ha likasinnade 
runt omkring sig att bolla saker med! Sen 
är det vissa som anstränger sig mer och 
vissa mindre, men så måste det nog få 
vara. Med min bakgrund från kultursek-
torn har jag lätt att ryckas med och se 
kreativa lösningar. Hon berättar att hon 
tidigare har arbetat som både teaterpro-
ducent och drivit kulturkafé. I Strömstad 
är hon engagerad i många projekt och är 
ofta tillfrågad när det behövs svar, idéer 
och inspel om olika frågor som rör han-
deln i Strömstad. Under pandemin har 
Heidi varit representerad i både svensk 
och internationell media där hon berät-

Uppför trapporna till affären kliver en 
kund in och tar till orda:

– De där gubbarna du har i fönstret är 
bara för sköna! En sån måste jag ha!
Han berättar att han varit förbi i Ström-
stad flera gånger i jobbsammanhang och 

tat om det härliga Strömstad och om den 
törnrosasömn som staden hamnat i un-
der pandemin.

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

HJÄLTAR
Fritidens

Det är en sådan där vindstilla solig 
vårdag när allting plötsligt lugnar ner 
sig efter några blåsiga veckor där kylan 
bitit sig fast. Susanne Hagen fäller ner 
sina solglasögon och ler där vi träffas 
på parkeringen vid sjön Färingen, strax 
nordöst om Strömstad. Vi är inte ensam-
ma, ett tyskt par strax intill fixar med sin 
friluftsutrustning vid sin van. 

– Så är det nästan alltid när man 
kommer hit, folk verkar hitta till Färin-
gen från när och fjärran, säger Susanne 
Hagen som länge varit engagerad i barn- 
och ungdomsverksamheten inom Fri-
luftsfrämjandet. 

Allt fler söker sig till Friluftsfrämjandet. 
I coronatider är de ledarledda äventy-
ren viktigare än någonsin. Längtan efter 
skog och mark blivit än mer påtaglig och 
fler människor ger sig ut i naturen för 
att uppleva en ny plats eller bara vara 
tillsammans. I vintras upptäckte Ström-
stadsborna Färingen på nytt då en rad 
vinteraktiviteter utövades på isen under 
några krispigt kalla veckor. Här möttes 
långfärdsåkare, skidfantaster, barnvag-
nar, isprinsar och hockeyprinsessor.  

Uteliv för alla 
Som ledare för Strövargrupperna hos 
Friluftsfrämjandet vill Susanne väcka 

“Underskatta inte kotten!”
Susanne Hagen – Friluftsfrämjandet Strömstad

barnens empati och nyfikenhet för 
naturen. Friluftsliv behöver inte vara 
varken komplicerat eller avancerat: 

– Det är inte viktigt hur man ser ut 
eller att man har dyr utrustning, det kan 
tvärtom ta udden av hela upplevelsen. 
Uteliv är ingen klassfråga, det är inte 
”manligt eller kvinnligt” – naturen är till 
för alla! 

Susanne som är utbildad socionom 
minns ett av sina första uppdrag i Ström-
stad där hon jobbade med personer med 
psykisk ohälsa.  

– Vi skulle ta dem med ut i naturen 
och gå en etapp på Bohusleden. En 
deltagare hade skinnväst och träskor. 
Han gick hela etappen utan problem.  

Utmanande bro 
Den vackra stigen leder bort mot häng-
bron som många förknippar med Färin-
gen. Solens strålar strilar genom trädens 
bladverk och överallt hörs fågelkvitter. 
När vi går över hängbron berättar 
Susanne att den är en perfekt plats att 
öva samarbete och mod på. 

– När vi kommer hit är det alltid några 
som inte vill gå över, men efter en stund 
av stöttning och snack med kompisarna 
så vågar de!  

Susanne som är född och uppvuxen i 
Lund, flyttade till Västkusten 2006 för 
att arbeta i Tanums kommun. Hon sa 
att hon skulle ge den blåsiga kusten ett 
halvår. Det var fjorton år sedan och nu 
är hon rotad här med man och två barn. 
Hennes liv som ung präglades av resor 
och tävlingar inom simning. Hon spen-
derade fjorton år i simbassängen med 
träning en till två gånger om dagen på 
jakt efter hundradelar. Nu har prestation 
bytts mot njutning. 

– Jag älskar det otvungna med naturen, 
säger hon medan hon pekar ut över 
havet av vitsippor längs stigen.  

Naturliga samtal 
Susanne arbetar till vardags som skolku-
rator och insåg tidigt att samtal med barn 
ute i naturen var helt annorlunda än de 
vid skolbänken.  

“Det vi känner för 
klubben kallar vi 

gråsvart magi! Kolla 
det på Instagram!” 

Susanne vid Färingestugan, Friluftsfrämjandets egna klubbhus

“I naturen får jag 
möta barn som mår 
bra, de är i nuet och 

delar upplevelser med 
varandra.”

– När jag möter barn i skolan hand-
lar mycket om prestation eller krav. I 
naturen får jag möta barn som mår bra, 
de är i nuet och delar upplevelser med 
varandra. Jag får större möjlighet att 
främja den psykiska hälsan istället för att 
utgå från den psykiska ohälsan som jag 
annars gör i mitt jobb. 

Ipads och telefoner är en del av barn och 
ungas vardag, uteliv kan locka dem från 
skärmarna en stund. Ibland kan spel bli 
en del av utevarandet. Susanne minns 
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en vandring med en grupp killar som 
varade i flera timmar: 

– De pratade om spel hela vägen! Men 
det är ju deras största intresse så det är 
klart att de måste få göra det.  

Och ibland drar hon själv nytta av spel-
världen, som när något barn tappar 
sugen halvvägs upp på Björnerödspig-
gen. Då låtsas hon att de är i spelet 
Minecraft och att nästa stenblock är en 
byggsats. Då gick det plötsligt lite lättare.  

– Allt idag ska ge kickar och vara sen-
sationellt, och visst har man själv fått 
höra som barn från någon äldre släkting 
att ”när jag var liten lekte vi bara med 
kottar”.

För information om Friluftsfrämjandet 
i Strömstad – kolla in deras 
facebooksida: www.facebook.com/
friluftsframjandetstromstad 

Kottens kraft 
Mitt på Färingeön ligger Färingestugan, 
Friluftsfrämjandets eget klubbhus med 
grillplats, koja, kanoter och linor mellan 
träd att öva balansen på. Susanne kan 
komma på sig själv att stå och le när hon 
kollar på barnen som bygger kojor eller 
hjälper till att göra upp eld. Och ibland 
tycker hon vissa saker är roligare än vad 
barnen tycker. Och halva grejen är ju att 
få njuta av fika när man kommer ut. 

Så var det det där med kottar igen då…
De fungerar tydligen också jättebra som 
tändrullar när man ska göra upp eld. 
Hon ler och berättar om en utmaning i 
att samla kottar på tid som hon gjorde 

med några sexor. Killarna blev helt till 
sig och hittade system för hur de räknade 
ihop kottarna i tiotal. 

– Underskatta inte kotten, skrattar 
Susanne medan hon lutar sig mot den 
varma husväggen och sluter ögonen mot 
solen.  

Hängbron vid Färingen

Bra att veta

Strömstadsbyggen vill stärka relationer-
na med sina kommersiella hyresgäster. 
En kontaktperson har utsetts som ska 
fungera som ett stöd till företagen. Läs 
mer på Strömstadsbyggens webb:

www.stromstadsbyggen.se/
foretagskontakt

Företagskontakt

År 2021 är det hundra år sedan allmän 
och lika rösträtt infördes i Sverige. 
Kvinnor fick då rösta för första gången. 
Strömstads kommun uppmärksammar 
100-årsjubileet! 

Kvinnors rätt att rösta i riksdagsvalet 
föregicks av en ihärdig kamp. Strid-
bar var bland annat Landsföreningen 
för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) 
som grundades i början av 1900-talet. 
I Strömstads kommun fanns flera loka-
lavdelningar, bland annat i Krokstrand, 
Skee och i Strömstad.  

Strömstads kommun uppmärksam-
mar jubileet under den nationella kris-
beredskapsveckan i september med 
fokus på allas ansvar för demokratin 
och mänskliga fri- och rättigheter. Un-
der hösten visas också MOD i Ström-
stads stadshus, en utställning av Bohu-
släns museum om kampen för en jämlik 
rösträtt. 

Se fler programpunkter på: 
www.stromstad.se/demokrati100

DEMOKRATI

Så mycket pengar använde kommunen till investeringar 2020. Större investering-
ar rörde vattenförsörjningen och avloppsanslutning, renhållning, ombyggnation av 
strandpromenaden, Ångbåtskajen och anpassning av färjeläget till nya fartyg i fär-
jetrafiken. Läs mer om kommunens ekonomi på sidorna 24-25.

I SVERIGE 100 ÅR

157,8 miljoner kronor

Har du en idé eller dröm du vill förverkli-
ga? Behöver du stöd, hjälp eller pengar 
för att göra det? Hör av dig till oss så 
hjälper vi dig vidare! 

För att öka barn och ungas delaktighet 
och möjlighet att påverka vad som 
händer i vår kommun ger vi alla barn och 
unga upp till 20 år i Strömstads kommun 
chansen att ta del av 50 000 kronor till 
olika projektidéer. Dessa pengar kan 
användas till roliga, spännande, kreativa 
projekt och arrangemang som drivs av 
barn och unga. Exempel på vad pengarna 
kan användas till: dansföreställningar, 
studiebesök, skateresa, poesikväll, LAN-
aktiviteter, utställningar, konserter och 
mycket mer. 

Har du en idé så kanske vi kan hjälpa dig 
att förverkliga drömmen! 

www.stromstad.se/ungdomspott

UNGDOMSPOTT
för dig under 20

Visste du att Räddningstjänsten till 
största delen består av deltidsbrand-
män? Alltså brandmän med andra jobb 
till vardags, men som snabbt inställer sig 
vid larm och som på några minuter är 
redo att rycka ut för att rädda liv. Rädd-
ningstjänsten i Strömstad samarbetar 
med Sotenäs och Tanums kommuner 
och det finns alltid en räddningschef  i 
beredskap; alla årets dagar, dygnet runt.  

ALLTID REDO

Att söka om bygglov i Strömstads kom-
mun behöver inte vara en lång historia. 
Handläggningstiden från det att en kom-
plett ansökan är inlämnad tills dess att 
besked lämnas är i genomsnitt sex veck-
or. Lagkravet är att bygglovsbesked ska 
lämnas inom max tio veckor. 

6 veckor

Avsikten med brobyggarfunktionen 
är att bistå utrikesfödda föräldrar och 
kommunens verksamheter med att 
stärkta relationer och öka förståelsen av 
kulturella skillnader. De är en mångkul-
turell länk mellan kommunens verksam-
heter och utrikesfödda föräldrar. Träffa 
brobyggarna Trifa och Mohamad på 
familjecentralen, förskolan, skolan, SFI/
Vuxenutbildningen eller på Integra-
tionscenter. De är Strömstads nya 
brobyggare!

NYA BROBYGGARE

Tio-i-topp!
Strömstad tar som nykomling plats bland de tio 
hetaste, svenska sommarstäderna i nordiska Rese- 
guidens ranking av ”Årets sommarstad 2021”. 
Tack till alla som var med och röstade fram vår 
fina stad till denna placering!

Åretssommarstad
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Den biologiska mångfalden är viktig för både männi-
skor och djur visar forskning. Vi kan alla bidra till att 
behålla och skapa bättre möjligheter för olika växter 
och djur att trivas. Här finns tips! 

HUMLOR, BIN 
OCH ANDRA DJUR

Skaffa ett insektshotell. I handels- 
trädgårdarna finns enkla varianter 
som man kan fästa på en husvägg. 
Där kan fredliga solitärbin flytta in 
en och en i varje litet hål. 

Plantera krukor med växter som 
lockar med sin nektar. Kungs- 
mynta, salvia och lavendel är några 
exempel. Plantera fleråriga växter 
som till exempel syrenbuddleja, 
kantnepeta, krokus eller astrar.  

Du som har balkong 
eller trädgård: 

Du som har trädgård: 
Sätt upp en fågelholk. 

Bina är livsviktiga för vår matpro-
duktion och hela ekosystemet. 
Men bin och andra insekter har 
minskat radikalt på grund av 
matbrist, bekämpningsmedel och 
klimatförändringar. Var med och 
gör en viktig insats! Ha blommor i 
trädgården som drar till sig viktiga 
pollinerare som bin och humlor. 
Det ökar chanser att bli fler. Låt 
en del av gräsmattan bli äng. Det 
minskar ju behovet av gräsklip-
pning också.  

Låt någon plats i trädgården vara 
lite risigare, så att fåglar och igelkot-
tar kan bygga bo där. 

Rensa ogräs för hand. Plantera 
marktäckare som kväver ogräset, 
till exempel daggkåpa. Det är 
mycket bättre än att använda 
bekämpningsmedel mot ogräs. 

Bekämpa invasiva arter i din 
trädgård. Se till att växter som du 
ska köpa, byta eller ge bort inte är 
invasiva. Jättebalsamin, jätteloka, 
gul skunkkalla, blomsterlupin, 
park-slide och vresros är invasiva 
arter. Släng inte dessa i komposten. 
Transportera i slutna påsar till åter-
vinningscentralen. Även du som 
inte har en egen trädgård kan hjälpa 
till att avlägsna invasiva arter, fråga 
markägaren. 

Insatser som 
kommunen gör
För att främja den biologiska mångfalden 
låter Strömstads kommun vissa områden 
bli äng med vilda blommor. Vid Nilse-
myren finns ett exempel. En äng kräver 
mager jord och behöver slås varje år. Det 
kan ta några år innan man ser ordentligt 
resultat med vilda blommor. 

Ett annat enkelt sätt för kommunen att 
bidra till det ekologiska samspelet är att 
lägga ut multnande ved på vissa ställen. 
Detta blir små hem åt många småkryp 
som i sin tur blir till mat åt fåglar och 
andra djur. Kanske stöter du på en skylt 
vid dessa så kallade faunadepåer. Exem-
pel hittar du i Strömsdalen. 

Välkomna!

Bjud in naturen

Insektshotell & fågelbad i gjutjärn: 
Blomsterlandet

Träspel: 
Lekia

Kökshanddukar: 
Ditt o Datt

Fjärilslavendel och “vanlig” lavendel: 
Chattis Blommor

Aktivera dina planteringar, balkonglådor eller 
blomkrukor! Bjud in naturen och skapa en 
attraktiv plats för dig, humlorna och fjärilar. 
Inspireras och koppla av!

Kä
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Brädspel Wingspan: 
Hihopia brädspel 

Grep: 
Järnia

Böcker: 
Strömstads Bokhandel

Honung: 
Krokstrands bigårdar
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Att söka bygglov kan upplevas 
krångligt och det är många 
handlingar som måste lämnas in.

– Jag vill inte påstå att plan- och 
bygglagen är en charmig lagstiftning, 
säger verksamhetsansvarige Ronny 
Andersson. Men med lite hjälp av en 
handläggare och en kontrollansvarig går 
det ändå rätt bra för de flesta.

Är man nybyggare så är det mycket nytt 
att lära. Processen är komplex, reglerna 
är detaljerade och en rad avvägning-
ar ska göras innan beslut kan fattas. På 
plan- och byggavdelningen handläggs 
cirka 300 ansökningar om bygglov varje 
år. Utöver det hanteras cirka 200 anmäl- 
ningsärenden om attefallshus, konstruk-
tionsändringar, nya hissar och eldstäder.

Ibland görs det gällande att många an-
sökningar avslås, men det är i själva verket 
en liten del av alla bygglov som föreslås få 
avslag, bara cirka 4-6 procent. Förvalt-
ningen föreslår, nämnden beslutar.

– Oftast har man en tidig dialog med 
sökande om att det kanske inte går att 
bygga så stort eller högt som önskas en-
ligt planbestämmelserna. Då kan ritning-
arna justeras innan ansökan lämnas in.

Miljö- och hälsoskydd
Bedriver tillsyn för allas säkerhet enligt en rad lagar och förordningar inom bland annat hälsoskydd, 
miljöskydd, naturskydd, strålskydd, smittskydd, receptfria läkemedel, livsmedel, tobak och alkohol.

Plan- och byggverksamheten
Hanterar bygglov, prövar anmälan och förhandsbesked. Besöker byggen, rådgör med byggherren 
och ser till att lagkrav i plan- och bygglagen följs. Ansvar för detaljplanering inom kommunen, 
såsom nya planer för bostads-, industri- och serviceområden. Hanterar också kommunens kartor, 
utför utstakning av hus och samverkar med Lantmäteriet vid fastighetsbildning.

Räddningstjänsten
Operativ räddningstjänst samt förebyggande brandskydd genom rådgivning och anvisningar för 
riskminimering i alla verksamheter i fråga om brand samt för sotningsverksamhet.

Miljö- och byggnämnden
Fattar beslut i frågor som beretts av tjänstepersoner som arbetar inom avdelningarna ovan. Består 
av nio ledamöter. Sammanträder vanligen en gång per månad.

SKYNDA LÅNGSAMT
Råd från en nybyggare

Mattias Knutsson är 
driftchef  i företaget 
Mixab konfektyr AB, ett 
nytillskott bland Ström-
stads byggentreprenörer. 
Satsningen på bostadshu-

sen i kvarteret Pilen har gjort honom 
till en känd figur vid plan- och bygg- 
avdelningen i Strömstads kommun. Att 
bygga centralt och omvandla äldre fas-
tigheter till attraktiva boenden var ingen 
liten resa. Det hann bli många turer och 

Det är inte mycket Strömstadsbon Mattias Knutsson ångrar 
från företagets första byggprojekt – tre flerbostadshus i 
kvarteret Pilen i centrala Strömstad.

– Men kanske att vi så här i efterhand skulle ha börjat med 
ett lite mindre projekt, säger han lite eftertänksamt. 

kontakter med bygglovshandläggare 
innan de 36 bostadsrätterna stod klara 
hösten 2018.

Projektering och bygge innebar både fas-
tighetsreglering där de tre fastigheterna 
lades samman till en ny detaljplan med 
krav på anpassning till bland annat 
gamla gatumiljöer kring Surbrunnsga-
tan liksom markbyten. Samarbetet med 
miljö- och byggförvaltningen menar han 
fungerat bra.

– Vi kunde bolla idéer och hitta 
lösningar tillsammans med handläggare.  
Regelverket är snårigt och det krävs att 
man som byggare har ett  öppet sinne. 
Det går inte att ha alltför bestämda 
uppfattningar från början. Man får vara 
ödmjuk, inse sina begränsningar och 
rådfråga om gällande bestämmelser.

Rådet till andra nybyggare är att sky-
nda långsamt i både projektering och 
bygge. Är det något som han skulle gjort 

Miljö- och byggförvaltningen

annorlunda är det en ännu tätare dialog 
med grannar och med kommunen för 
att slippa göra om saker. Det gäller att 
tänka igenom så mycket detaljer som 
möjligt från början. Läxan kan annars bli 
dyrköpt. Själv drog han på sig en sank-
tionsavgift för en mur som blev lite för 
hög och för skyltning på fastigheten som 
visade sig kräva separat bygglov. Han har 
dock stor förståelse för behovet av sådan 
noggrann styrning.

Verksamhetsansvarig 
Ronny Andersson

Rådet till nybyggare är just att stämma 
av sina planer i ett tidigt skede. Det blir 
problem om man ritar sitt ”drömhus” 
utan att veta vad planen i aktuellt område 
medger. Ronny Andersson rekommend-
erar ofta sökande att ta del av regelverket 
via Boverkets webbplats som förtydligar 
byggreglerna. Att vara ödmjuk och värna 
dialogen är dock lika viktigt för handläg-
garen som för den som ska bygga.

– Som handläggare behöver man ha 
förståelse för besvikelse hos en sökande 
som till exempel inte får bygga samma 
sak som grannen byggde för 20 år sedan. 
Tiderna ändras, det gör också  lagstift-
ningen och bedömningen av vad som får 
byggas.  

“Ingen charmig lagstiftning”

– Vi byggde i centralt läge, det är 
såklart viktigt att fastigheterna passar in 
och bidrar till en bra helhet i området, 
konstaterar Mattias.

Mixab Konfektyr har gått stärkta ur 
affären Pilen och satsar vidare på bost-
adsmarknaden. Nyligen fick företaget 
positivt planbesked för en ny detaljplan 
i området i samarbete med fastighets-
bolaget Peab. Därutöver finns planer på 
projektering av egen mark i Nordby.

“Det är såklart viktigt 
att fastigheterna pas-

sar in och bidrar till en 
bra helhet i området.”

Din kommun: Möte med miljö- och byggförvaltningen
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He
de

lin

ska tomten
Cirka 40 lägen-

heter & butikslokal
Bygglov är beviljat på tom-
ten för det tidigare Hedelins-
ka huset som förstördes i 
en brand 2007. Privat 

fastighetsägare.

Strömstad växer som boplats och 
besöksmål! Här en översikt över ett 
urval av pågående planer och projekt 
i nära anslutning till centrum. 
Fler planer och byggprojekt: 
stromstad.se/detaljplaner

SjukhusbyggnadenUtvecklingsarena, 
boende & måltidskök

I sjukhusbyggnaden planeras 
för nytt särskilt boende och nytt 

måltidskök för elever och omsorg-
stagare. Här finns också utveck-
lingsarenan, en samlingsplats för 

utvecklingsarbete tillsammans 
med det lokala näringslivet.

OslovägenStrömstad skatepark
En skatepark med bowl 

och street byggs i betong 
nära taxi och lekplatsen 
vid Kärleksudden. Klar 

hösten 2021.

No
rra

 bergsgatan

Kvarteret 
Spinnaren

Bygglov beviljat för ett 
20-tal lägenheter.

RådhusbergetPå gång
Detaljplan för fler 
lägenheter på Råd-

husberget.

My
ren

Cirka 250 
nya lägenheter

Nytt bostadsområde ersät-
ter det tidigare industriom-
rådet vid södra infarten. De 

första 160 lägenheterna 
fick bygglov 2021. 

Karlsgatan

Kvarteret Magistern
Cirka 25 nya kommunala 

hyresrätter planeras i centrala 
Strömstad. Prelimenär bygg-

start 2021.

Va
tte

ntornsberget

Centrumnära tomter
Planering för ett 20-tal 

nya bostäder.

Bo
jar

skolan

Matsal, kök 
& idrottshall

Bojarskolan byggs ut. 
Byggstart hösten 2021. Hå

lke

dalen

Ett 30-tal tomter
Detaljplan klar. Mark-

arbeten pågår.
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Sjöormen lyfte sitt väldiga hu-
vud över skeppet och slukade 
besättningsmännen en efter en, 
han var det grymmaste av alla 
djur och var alltid hungrig på 
människokött. Var det en min-

dre båt som råkat i dess grepp slog det 
enorma djuret skrov och mast i spillror. 
Sjöormen var även giftig och otjänlig som 
föda – blotta stanken av dess kropp sägs 
ha fått folk i närheten att ramla ihop och 
dö. Länge var sjöormen ett vedertaget 
väsen som enligt 1500-talets lärda män 
härjade längs vår kust.

Historiskt var synen på den norra 
Bohuskusten allt annat än inbjudande. 
Och det är lätt att dra på mungiporna 
åt de påstådda sjöodjur som härjade i 
våra fjordar och vikar. Men havet var 
då förknippat med fara och något som 
borde undvikas. Salta bad och sommar-
firande i strandbrynet var inte att tänka på, 
sanningen är att bilden av vår skärgård var 
en karg, rå, fiskstinkande och outvecklad 
plats. Ur boken “Handbok för badgäster” 
av Johan Wallin 1858:

“På strandklippor å ömse sidor om 
Strömsån, som här utfaller i hafvet, ligger 
det välkända Strömstad. Skulla man mäta 
dess värde efter storlek, prydlighet och läge, 
blefve domen visst ej gynsam.“

och karga omgivningar, en 
stad som ter sig sporadiskt 
utkastad längs med bergs-
sidorna. I en fotnot har han 
noterat att fastlandet är sterilt 
och att floran är mer eller min-
dre ointressant. I sin skildring skriver 
han dock att något har hänt i staden efter 
hans senaste besök:

“En viss trefnad, snygghet och upputrust-
ning har på sednare tiderna inträdt.” 

En frågan man kan ställa sig är; vad hände 
i staden under mitten av 1800-talet för att 
denne kritiske resenärs syn på platsen 
skulle mjukna?

Stadsutvecklingen tar fart
Allt eftersom antalet besökare till 
Strömstad successivt ökade under 
1800-talet ställdes högre krav på platsen 
– det behövdes en plan för att möta de 
nya behoven, mängden besökare och de 
tilltagande förväntningarna på platsen. 
Den hittillsvarande enkla staden behövde 
förnyas och förskönas. 

Sjöormens tid
FRÅN

TILL DAGENS STRÖMSTAD

Väderbitna fiskarfamiljer 
som stretat mot svält och 
havets nycker, beslutsam-
het hos styrande, mod och 
tillfälligheter. Strömstads 
historia berättar om hur 
stadsbilden frivilligt och 
ofrivilligt omformats, hur 
gott värdskap och utveck-
ling gav bättre ekonomi. 
Och hur ett stort mått av 
företagsamhet har skapat 
den plats vi förvaltar idag.

“Var det en mindre båt som 
råkat i dess grepp slog det 
enorma djuret skrov och 
mast i spillror.“

Kurort och hälsokällan
Att Strömstad blivit representerad i ovan 
nämnd bok beror till stor del på den häl-
sobringande källa som av en tillfällighet 
hittats nära staden 1779 och som snabbt 
blev populär i landet. Mirakelvattnet i 
Lejonkällan drog till sig folk från rikets 
övre samhällsskikt som kom för att bota 
diverse krämpor och sjukdomar. Johan 
Wallin fortsätter att beskriva staden som 
obetydlig och oregelbunden med dystra 

“Sanningen är att 
bilden av vår skärgård 
var en karg, rå, fisk-

stinkande och 
outvecklad plats.“

14 maj 1868. En ny hjulångare anländer till staden, ÅF Eugenia. 
Hon var ett dåtidens underverk som kom upp i hela 11 knop. 
Spektaklet drar till sig staden folk som säkert är nyfikna på 
både båten och på vilka som stiger av.
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Under 1800-talets senare hälft bildas 
kommitéer för platsutveckling, långsik-
tiga stadsplaner ritades, gator stensattes 
och utbudet av tjänster och varor i staden 
ökade – företagsamma Strömstadsbor 
hade förstått potentialen i besökarnas dju-
pa och klirrande fickor. Samtidigt fanns 
det en rädsla för att om inget gjordes, 
kunde staden bli utkonkurrerad av någon 
annan badort längs Bohuskusten och 
således förlora sin attraktionskraft.

målade fasader och trädgårdar – vilket i 
sin tur förbättrade intrycket av platsen för 
de kräsna badgästerna.

Service och tjänster
Tillströmningen av besökare möjlig- 
gjorde utöver logiverksamhet, en rad an-
dra arbetstillfällen för ortens befolkning. 
Vagntvättare stod redo i staden när de 
långväga gästerna rullade in med leriga 
ekipage. Vattenbärare kånkade fram och 
tillbaka mellan stad och brunn för att 
förse de renliga gästerna med friskt och 
klart vatten. Den första frisören, A.E 
Linqwist startade sin verksamhet år 1868, 
vilket säkerligen mottogs väl. En annons 
från salongen berättar att han även oper-
erar liktornar och drar ut tänder om så 
önskas. För att få sitt hår klippt före 1868 
fick man gå till en avdankad båtsman som 
kallades “Tuppen”. Det ryktas att han 
bara hade en frisyr på sin repertoar – han 
tog allt.

Krogar öppnades, ofta utan tillstånd. En 
av dessa var “Sotare-Majas” krog i Sotare-
backen. Hon sägs haft mycket bra cider 
men hade bara ett enda glas. Glaset var 
avsett till en årligen återkommande bar-
on som hade fattat tycke för drycken. 
De övriga besökarna fick dricka ur enkla 
bleckmuggar.

Badgästerna önskade av och till ta sig 
utanför stadens gränser och kunde då 

anlita någon av de privata segelbåtar som 
på rad väntade i Södra hamnen. Eller så 
kunde äventyrslystna adelsmän och bor-
gare få sig en tur på landsbygden i enk-
la bondkärror som ibland gick sönder 
och brakade ihop under färden. Det fina 
folket fann oftast äventyret i det hela och 
det som borde varit en katastrof  slutade 
vanligtvis i skratt och hurrarop.

Lokal kulturverksamhet började även 
formas, sång och musik började ljuda i de 
annars tysta husen. Vid ett tillfälle hade 
staden mer än 20 orkestrar som var redo 
att underhålla. Ulf  Hansson från Ström-
stads museum sammanfattar utbudet i 
staden: 

“Vi försökte på alla sätt och vis att få vår 
lilla stad vid världens ände att kompen-
sera våra besökare för allt vad man kan 
tänkas sakna från storstaden. Men jag tror 
att den bästa servicen vi erbjöd var oss 
själva – och äventyret! “

uppbyggnad av ett nytt och moderna-
re Strömstad. De stora stadsplaner som 
några år tidigare satts på pränt kan nu 
raskt realiseras. Societetshuset Skagerack 
var ett av de första husen som restes ur 
askan. Hit kunde nu Strömstad bjuda in 
till både pompa och ståt.

Dåtidens digniteter besökte frekvent 
Strömstad. En av dessa var kung Oscar 
II (1829-1907). 1914 noterades det fler än 
tvåtusen inskrivna kurgäster i Strömstad! 
Att Strömstad på drygt ett halvt sekel gått 
från en “obetydlig” stad till en plats av 
klass och rang, lämpligt för både kungar 
och folk, var ett gott betyg för platsens 
utveckling.

Tillsammans formar vi platsen
Historien visar att det under 1800-talet 
togs modiga och säkerligen kostsamma 
beslut som formade platsen Strömstad till 
ett attraktivt besöksmål i dåtidens Sverige. 
Beslutfattare och invånare såg möjligheter 
och valde att svara på konkurrens genom 
utveckling. Vi som lever här idag kan 
fortsätta att utveckla platsen, genom att 
visa upp det vackra, ta hand om historien 
och våra naturtillgångar, erbjuda äventyret 
och upplevelsen. Och framför allt, bjuda 
på oss själva! Strömstadsbor och besökare 
är platsens viktigaste tillgång, tillsammans 
formar vi platsen – sjöormens tid är 
sedan länge förbi.

“Ångbåtarna skapade 
nya förutsättningar 
och möjliggjorde att 
fler besökare lättare 
kunde ta sig hit.”

År 1855 måste den gamla fiskarsta-
den Strömstad markant maka på sig till 
förmån för den nya turist- och handelssta-
den Strömstad. Sjöbodar vid Laholmens 
strand revs för att ge plats åt Strömstads 
första ångbåtskaj. Ångbåtarna skapade 
nya förutsättningar och möjliggjorde att 
fler besökare lättare kunde ta sig hit. 

En nybyggnadlust infann sig hos sta-
dens invånare – alla ville ha möjlighet att 
inkvartera badgäster på ett värdigt sätt 
för att tjäna pengar på turismen. Ruckel 
och kåkar revs till förmån för villor med 

“Den bästa servicen vi 
erbjöd var oss själva – 

och äventyret!“
Stadsbrand och nya tider
I augusti 1876 härjade en stor brand i 
staden med stor förödelse och elände i 
sitt spår. Samtidigt möjliggjordes nu en 

Källor:
Handbok för badgäster av J.Wallin utgiven 1858
Köpstadsmänn, hanseater och skärgårdsfolk av 
Claes Krantz utgiven 1919
Gamla Strömstad av Gunnar Thorén utgiven 1933
Hälsa genom havet av Karin Askberger utgiven 2012
Ulf  Hansson/Strömstads Museum

Abraham Wahlberg (1852-1894). Hämtade 

vatten från “Kongskällan”  till stadens besökare.

Hammarslagen ekar mellan bergen när en ny stad byggs upp efter den stora stadsbranden 1876.

Nedan: Badgästseglaren 
Carl Magnus Zimmerman 
(1816-1903).

Badgästseglare vid Södra hamnen år 1900

Apoteket Renen någon gång mellan 1892-1916. Drevs av mannen till höger apotekare Herman Strandell.
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Grundskola, förskole-
klass och grundsärskola 

Förskola och 
fritidsverksamhet

Gymnasium, vuxenutbild-
ning och särgymnasium 

Bibliotek, kulturskola samt 
kultur- och fritidsverksamhet

Insatser i hemmet 
och hemsjukvård 

Boende, daglig verk-
samhet och rehab 

Individ- och familjeomsorg

Intern service; kost 
och städ

Samhällsbyggnad

Politisk verksamhet

Verksamhetsstödjande funktioner*

Pensionskostnader

k

2%

19%

12%

8%

3%

13%
14%

7%

6%

9%

1%

6%
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Ekonomin i korthet
- så gick det 2020!

Coronapandemins har vänt ut och in på alla delar av ekonomin, 
så även i Sveriges kommuner. För att mildra effekterna har 
staten betalt bidrag till offentlig verksamhet, kompenserat 
för merkostnader inom vården och för krisinformationen 
till allmänheten. Kommunens verksamhet ska drivas även i 
svåra tider – så här gick det för Strömstad 2020!

Kommunens intäkter
Skattemedel är den enskilt största posten bland kommunens intäkter. Taxor, avgifter och inkomster från försäljning bidrar 
därutöver till verksamheternas finansiering med nästan en fjärdedel. Under 2020 ökade andelen statsbidrag medan andelen in-
täkter från taxor, avgifter och inkomster minskade med cirka 3 procent jämfört med ett ”normalår”.

Så används skattepengarna
Skattemedlen används bland annat till förskola, skola, äldreomsorg, stöd till personer 
med särskilda behov, gatuunderhåll samt gång- och cykelbana. Lite drygt hälften av 
skatteintäkterna går till skola, vård och omsorg.

År 2020 har präglats av Covid-19 vilket 
har påverkat verksamheten väsentligt. En 
stängd gräns mot Norge sedan mitten av 
mars 2020 gav kraftigt minskade intäkter 
i främst hamn- och parkeringsverksam-
heten.

Det goda resultatet för 2020 hänger sam-
man med att staten tillfört ökade stats-
bidrag under pandemin samt förstärkning 
genom förändringar i det kommunal- 
ekonomiska utjämningssystemet. En stor 
andel av befolkningen friställdes, men 
ersättning för korttidspermittering och 

ökade ersättningsnivåer vid arbetslöshet 
minskade de negativa ekonomiska effek-
terna. Intäktsbortfall för bland annat 
hamntrafik, parkeringsverksamhet samt 
för kultur- och fritidssektorn täcktes 
dock inte av statsbidrag. Enbart stoppet 
i trafiken mellan Strömstad och Sand-
efjord beräknas ha minskat kommunens 
intäkter med cirka 23 miljoner kronor i 
förlorade hamnavgifter.

Årets resultat gör det möjligt att öka 
kommunens likviditet och därmed 
minska lånebehovet för investeringar.

I årsredo-
visning för 2020 
påpekas dock att det stora överskottet 
är tillfälligt och en effekt av coronapan-
demin. Kommunen behöver ställa om, 
arbeta annorlunda och prioritera för att 
hantera de stora demografiska utman-
ingarna med en åldrande befolkning. 
Näringslivet behöver breddas och sys-
selsättningen bibehållas på en hög nivå. 
Läs mer om “Utvecklingsarena Ström-
stad”, sid 3-4.

Stabil ekonomi 2020 - trots Coronaeffekter

Strömstad 
växer, det betyder 

både ökande intäkter 
och ökade 
kostnader.

Skatt och kommunal-
ekonomisk utjämning

Taxor och avgifter, tillexempel 
förskola, äldreomsorg, vatten 
och avlopp

Bidrag från staten, 
EU med flera

Försäljning av 
verksamhet

Hyror och 
arrenden

73%
13%

10%

2%

2%

Kommunalskatt: Av 100 kr går 21,91 kr till 
finansiering av kommunal verksamhet.

*Verksamhetstöd: IT, kommuncenter, turistbyrå, näringsliv, 
kommunkansli, HR, ekonomi, kommunikation
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1 Naturreservat Halle – Vagnaren 
Mäktiga bergsformationer reser sig längs Hogdalsnäsets västsida. Naturreser-
vatet Halle –Vagnaren tar dig 120 meter över havet och stupar brant ned i 
Singlegjordens djupränna. Här bland doftande ljung och grönmossa hittar man 
även riktigt gammal och orörd tallskog som bara finns på ett fåtal ställen längs 
Bohuskusten. I reservatet har även världens största uggla, berguven observerats. 
Här finns också bäver, hasselsnok och olika typer av fjärilar. En vandringsslinga 
genom den bitvis prövande terrängen tar dig till toppen där det bland annat 
finns fornlämningar i form av gravrösen. Ta med dig fika och njut av den mag-
nifika utsikten mot vårt grannland Norge! 

Hitta hit: Halle-Vagnaren ligger ca 15 km norr om Strömstad tätort. Ta E6 till 
Nordby Köpcenter, avtag mot Lervik därefter skylt Halle-Vagnarens naturreser-
vat. 

Vi bjuder på några mindre kända besöksmål - här några 
riktiga pärlor att besöka i sommar!

2 Catharinaskogen – vid Blomsholm

Catharinaskogen, som en gång hette Catharinaparken, nås via en kortare 
naturstig som startar vid statarlängan Blomsholm. Den engelskinspirerande 
parken har anor från 1700-talet. Catharina Björnskiöld var dotter till gårdens 
första ägare och lät anlägga en park av bok, lönn och kastanj. Även om en ny 
generation träd och buskar har vuxit upp och dammarnas vattenspegel är liten, 
så är parken idag en skyddad nyckelbiotop vilket betyder att man inte får göra 
ingrepp i miljön. Djurlivet i dammarna är rikt och om våren frodas växtligheten. 

Hitta hit: Utgå från Statarlängan Blomsholm, gå över vägen och börja prome-
naden vid skylten om Catharinaparken.  

3 Massleberg och Jörlov – Hällristningar i världsklass 

Hällristningarna vid gården Massleberg öster om Strömstad är omkring 3 000 
år gamla. De upptäcktes av ungdomar från trakten under en studiecirkel om 
hällristningar. De innehåller 160 figurer, bland annat en mycket berömd jaktscen 
där en stor kronhjort omringas av hundar och jägare. Här finns också flera 
skepp med bland annat lurblåsare. Precis intill vägen finns också en femtusen år 
gammal grav, en så kallad gånggrift, från stenåldern. 

DOLDISAR ATT UPPTÄCKA!

4 Jörlov – Hällristningsakrobater

Jörlov: Bakom en ladugård i en vacker gårdsmiljö vid Jörlov ligger en stor 
hällristning. Mest känd är den kanske för sina så kallade ”voltiger”, akrobater 
som gör baklängesvolter. Här finns också hjordar, flera skepp samt ett antal 
skålgropar. Traditionen att smörja in skålgroparna med fett som ett offer 
till älvorna levde kvar ända in på 1800-talet. Dessa kallas därför också för 
älvkvarnar. Hällristningarna ligger bakom ladugården. Besökare får parkera på 
gårdsplanen. Stäng grindarna efter dig!

Hallå där!

Resvana Fatima är född och uppvuxen i 
Göteborg men har bott i Kullavik större 
delen av sitt liv. Hon kommer närmast 
från Marks kommun där hon jobbat som 
hälsoutvecklare med fokus på anställdas 
fysiska och psykiska hälsa. Egentligen var 
hon på väg till ett jobb som guide söderut, 
men så såg hon den där jobbannonsen 
om ett spännande uppdrag. Inte vid Me-
delhavet dock men i Strömstad…  

– Jag känner bara ”Here we go!” Här 
kan jag få landa lite – dessutom är det ju 
som att vara vid Medelhavet här i Ström-
stad! säger hon och skrattar. 

Fatima är social och full av energi och 
lever ett aktivt liv med bland annat löp-
ning. Hon har en dotter som studerar till 
arkitekt och två tvillingsöner på 18 år som 
elitsatsar på sina sporter inom friidrott 
och fotboll. Parallellt med det värderar 
hon verkligen att sitta ner med en god bit 
mat, ett gott glas vin och lyssna på jazz.  

– Hälsofrämjande arbete börjar med att 
se individen, säger hon. Aktivitet är vik-
tigt, men att må bra kan också handla om 
att läsa en bok eller ta en promenad, det 
behöver inte vara så avancerat. 

Uppdraget som processledare för arbetet 
med Agenda 2030 i Strömstad ser hon 
som ett komplext uppdrag som behöver 
omsättas i handling.  

– Agenda 2030 får inte bara vara ett 
tjockt FN-dokument för de globala 
målen. Det ska vara en gemensam, 
konkret färdplan för arbetet här och nu. 

Hon lyfter vikten av att jobba med social 
hållbarhet och få olika grupper i samhället 
delaktiga.  

– Sverige är ett av de länder där ojäm-
likheten ökar snabbast. Om inte alla är 
med i båten kan vi inte ställa om. Vi måste 
ha fokus på handling och för det krävs 
ibland svåra beslut och uppoffringar som 
gynnar oss i längden.  

Fatima Helgesson
– Lokal frontfigur för Agenda 2030

Hon kallar sig själv en livsnjutande 
världsmedborgare som inte är rädd 
för nya utmaningar eller att bryta 
isen i olika sammanhang. Fatima 
Helgesson är Strömstads kom-
muns nya samordnare för FN:s 
Agenda 2030 och hon ser med 
spänning fram emot att få arbeta 
med hållbarhetsfrågorna och mot 
att landa vid havet i Strömstad efter 
några år på resande fot. 

Att få in barn och ungas perspektiv är vik-
tigt, inte minst nu när Barnkonventionen 
blivit lag. Här finns också kraft för fram-
tiden.  

– Engagemanget för klimatfrågan och i 
frågor om social rättvisa är idag naturligt 
för de yngre generationerna. Barn och 
unga ska sitta med vid bordet när beslut 
tas – de ska inte bara vara ett “alibi” i 
något dokument.  

Fatima tycker att Strömstad är på god väg 
i många frågor. 

– I en liten stad är man ju som en stor 
familj. Jag hoppas vi kan ha högt i tak och 
tro det bästa om varandra. Då kan vi i 
Strömstad bli en modell för andra – det 
vore häftigt!   

“Om inte alla är 
med i båten kan vi 

inte ställa om.”
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I slutet av en grusväg öppnar skogen 
upp sig. Gläntan rymmer en idyll-
isk ankdamm, ladugård, uthuslän-
gor, hagar och ett präktigt vitmålat 
hus. Framför huset står ett stort 
träd som vittnar om barns närvaro 

– en tvåvånings trädkoja lockar till lek 
och spänning högt upp i kronan. Här 
bor Pernille och Gunnar tillsammans 
med barnen Elisa, Marie, Ole, Jacob och 
Randi.

På gårdsplanen sitter Gunnar i nedtram-
pade seglarskor och dricker förmiddags- 
kaffe, han kisar mot solen och njuter 
av efterlängtad vårvärme. Pernille och 
äldsta dottern Elisa möter upp med en 
bricka full av kanelbullar och wiener-
bröd. Gunnar är norrman och Pernille 
kommer från Danmark, för dem blev 
den svenska västkusten ett naturligt val 
mitt emellan länderna. Dottern Elisa är 

Med havet i blodet

och besättningen möter alla prövningar i 
grupp, vi löser problem tillsammans och 
blir ett sammansvetsat gäng, säger Elisa.
Pernille och Gunnar, som båda har varit 
sjömän, intygar att barnen fått välja sin 
egen väg.

– Livet på sjön har sin tjusning, men 
det är tufft! Ingen av oss har aktivt 
uppmuntrat våra barn till det livet. Men 
visst blir man lite stolt, även vår näst 
äldsta dotter Marie ska snart mönstra på 
en segelskuta.

Träffades ombord
– Vi träffades på sjön, jag och Gunnar, 

berättar Pernille. Vi arbetade på samma 
båt, han var kapten och jag var 1:e 
styrman. Ombord fick vi dölja vår 
kärlek, och när vi sedan valde att skaffa 
familj mönstrade jag av från den norska 
fullriggaren Christian Radich, samma 
skepp som Elisa precis seglat!

ETT
annorlunda
VANLIGT

LIV

På Nöddö söder om Strömstad bor en stor familj med starka band till havet. 
Deras gård har vuxit fram från ett enkelt torp till ett personligt paradis. Spik 
för spik har det blivit en plats där varje vrå rymmer en berättelse. Stommen 
i familjen Silfverberg Utgaard är två skandinaviska sjömän som gått iland. 

Nu är en ny generation på väg att segla ut.

20 år och uppvuxen i Strömstad, hon 
skiftar sömlöst mellan språken när de 
pratar sinsemellan. Elisa berättar att 
språken kommer väl till pass i hennes 
karriärval. Hon går i föräldrarnas fotspår 
och är nyligen hemkommen från en tio 
månader lång seglats.

“Jag har besökt 
Azorerna, Teneriffa 

och Kap Verde”

– Jag seglar med ett norskt skolskepp 
och har besökt både Azorerna, Tener-
iffa och Kap Verde!

– Det som lockar med havet är spän-
ningen, det ombytliga vädret och den 
familjära stämningen ombord.

– Där ute har man bara varandra 

“Ombord fick vi dölja 
vår kärlek, och när vi 
sedan valde att skaffa 
familj mönstrade jag 
av från den norska 
fullriggaren Christian 
Radich.”
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– Vi hade under en tid letat efter en 
fast punkt på västkusten och tyckte båda 
att Strömstad var en charmerande plats. 
Under en promenad i staden såg vi en 
annons om gården på Nöddö i ett sky-
ltfönster.

– Då var här bara ett rött litet hus med 
skogen direkt inpå knuten. Men vi såg 
potentialen och slog till. Idag är det vårt 
paradis på jorden och allt vi drömt om.

Gunnar reser på sig och går bort till ett 
nässelsnår. Han berättar att det är dagens 
middag som skördas. På menyn står näs-
selsoppa. Han är gårdens kock, snickare 
och inte minst chaufför. För det blir 
mycket körande:

– Det är inte svårt att räkna ut. Fem 
barn med skola, två aktiviteter var och 
sparsamt med kollektiva kommunika-
tioner. Det är ett fullspäckat schema!

Ett särpräglat hem
Efter en rundtur i bostadshuset är det 
svårt att inte bli nyfiken på sjömanslivet 
– det är mycket i deras hem som påmin-
ner om livet till sjöss. Golvet i köket är ett 
gammalt trädäck från ett skepp de jobbat 

lackad ekskiva i ett stycke. Trädet måste 
ha varit enormt! Gunnar berättar att 
bordskivan är en överbliven spillbit från 
bygget av ostindiefararen som han fått. 

– Men vi får se hur länge jag får hålla 
till just i den här i snickarboden, var-
jegång jag bygger och inreder en verks-
tad hittar Pernille på något annat vi ska 
göra i utrymmet säger han och skrattar.

Angoragarn
Pernille är familjens affärsman. Allt 
började med en angorakanin som 
Gunnars dotter från ett tidigare 
äktenskap hade hand om.

– Den kaninen var berest, intygar 
Gunnar. Överallt hade vi med oss den, 
på land och till havs. Pernille klippte den 
och samlade in ullen, hon var nyfiken på 
materialet och intresserad av stickning.

En kanin blev flera, och idag finns cirka 
250-300 kaniner på gården. Alla klipps 
omsorgsfullt för hand i två etapper 
ungefär var tredje månad. Pernille förk-
larar:

– Angoraullen är fantastisk, den är lätt, 
mjuk, superstark och håller värmen bra. 

på, likaså några av husets fönster. Väg-
garna pryds av foton från deras tid på de 
sju haven. Gunnar visar ett foto av hans 
fars fiskebåt och berättar att även morfar 
var sjöman, havet finns i blodet. Hans tid 
som kapten på den välkända ostindiefar-
aren Götheborg går inte heller obemärkt 
förbi, en stor modell av skeppet stoltser-
ar i hemmets hall. Nu har han gått iland 
för gott och ägnar sig åt gården.

Gunnar har många projekt på gång och 
visar stolt upp husets olika egenskaper 
och fiffiga lösningar gjorda av återvunna 
saker.

Om jag klippte av allt på en gång skulle 
kaninerna chockas och fara illa. Det 
tog oss åtta år att samla ihop så mycket 
kaniner och ull att vi kunde påbörja en 
ordentlig produktion. Jag arbetade då 
som hamnchef  i Tanums kommun för 
att finansiera min hobby. Och precis då, 
när jag hade tillräckligt material till garn 
hörde Bohusläns museum av sig till oss. 
Ett ödets nyck!

– De ville att vi skulle föra arvet med 
Bohus Stickning vidare, detta otroliga 
hantverk som utfördes av Bohusläns 
kvinnor i mitten av 1900-talet.

“De ville att vi skulle 
föra arvet med Bohus 

Stickning vidare, detta 
otroliga hantverk som 

utfördes av kustens 
kvinnor i mitten av 

1900-talet.”

“Bordskivan är en 
överbliven spillbit 

från bygget av 
ostindiefararen.”

De lurviga kaninerna präglar gården 
och produktionen. Spår av uppfödning, 
färgning och spinning av garn syns över-
allt. För några år sedan tog de även över 
en butikslokal i Strömstad och kunde 
flytta försäljningen av garn, mönster och 
stickpaket dit. 

Pernille och Gunnar pratar om var han 
ska lägga sin tid härnäst.

– Vi behöver alltid mer plats, och 
kommer nog aldrig bli färdiga här. Jag 
ritar och han bygger, säger Pernille och 
ler mot Gunnar.

Deras plats på jorden
Gunnar reser sig och tittar på klockan, 
dagens hämtningar av barn ska plane-
ras in. Pernille ska fortsätta med sitt och 
säger avslutningsvis:

– Vi har lagt mycket tid på att bygga 
upp vårt liv här och fått slita en hel del, 
men har man tålamod så ramlar pussel-
bitarna på plats och det har varit roligt 
på vägen. Vi har inte två likadan muggar 
i vårt köksskåp och många saker på 
gården är inte perfekta. De är gjorda 
av material vi hittat eller av spillbitar, 
uppsatta med Gunnars ögonmått. Men 
här välkomnar vi det annorlunda och det 
är så vi vill ha det. Här ute stör vi ingen 
och ingen stör oss, det är frihet – och vår 
plats på jorden.

“Angoraullen är 
fantastisk, den är lätt, 
mjuk, superstark och 
håller värmen bra.”

– Han har byggt allt för hand och 
använder ogärna maskiner eller elverk-
tyg, berättar Pernille. I ett av gårdens hus 
ryms en liten verkstad, där står ett stort 
bord med slingrande ben och en massiv 

Gunnar, Elisa, Pernille och Randi



33MAGASINET ALLIHOPA32 MAGASINET ALLIHOPA

UPPTÄCK STRÖMSTADS SPÄNNANDE HISTORIA! 
Följ med ut i centrala Strömstad och ta del av stadens spännande historia, kunniga 
guider berättar om händelser och personer ur stadens långa historia. Du får lära dig 
mer om allt från Karl XII till kurortslivet, författaren Emilie Flygare Carlén och den 
stora branden på Karlsgatan. Vandringen tar cirka 1,5 timme och är gratis.  

Stadsvandringar under sommaren 2021 måndagar 19.00, 28 juni till och med 16 
augusti. Antalet i grupperna begränsas efter rådande restriktioner. 

Samling vid Strömstads Turistinformation vid Tullhuset, Ångbåtskajen. 
Gratis ingen föranmälan krävs. 

För mer av Strömstads spännande historia titta in på:
www.stromstadsmuseum.se och www.stromstad.se/kultur 

Smått & gott

Strömstads kommun inför nu insam-
ling av matavfall. Det innebär att du har 
möjlighet att få ett särskilt kärl att lägga 
ditt matavfall i. Matavfallet tas då tillvara 
och blir till biogas och biogödsel. 

I april fick de första abonnenterna i 
Strömstad sina bruna kärl. Det rör sig 
om ett 70-tal enskilda abonnenter i Skee 
tätort som tackat ja till erbjudandet om 
ett brunt kärl. Tillsammans med fler-
familjshusen i Skee rör det sig om cirka 
150 hushåll.  

Kommunen kommer att erbjuda bru-
na kärl områdesvis. De geografiska 
områdena omfattar enskilda hushåll, 
flerfamiljshus och verksamheter med 
hushållsliknande matavfall. Du kommer 
att få ett brev med närmare information 
i god tid inför att de bruna kärlen körs 

JIPPI! DE BRUNA KÄRLEN ÄR HÄR
ut i det område där du bor eller verkar. 
Under 2022 kommer de allra flesta att få 
erbjudande om brunt kärl.  

Att utvinna energi och använda det som 
miljövänligt, koldioxidneutralt drivme-
del till bilar, bussar och lastbilar och att 
återföra näringsämnen till jorden är ett 
bra sätt att ta tillvara matavfall. Utgång-
spunkten är att alla som bor och verkar 
i Strömstad ska sortera ut sitt matavfall, 
endera i brunt kärl eller i kompost. 
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Inge Schiöler på kartan
Under sommaren 2021 kan 
du ta del av Göteborgs- 
koloristen Inge Schiölers 
liv och måleri.

Den Strömstadsbördige konstnären 
har fått en informationsmatad skylt vid 
hans egna gata – Inge Schiölers gränd. I 
början av den korta gatan, precis bred-
vid Kaffedoppet finns skylten. Där kan 
du läsa om hans liv, strävan, framgångar 
och koppling till platsen. Skylten är per-
manent och är del av ett löpande kom-
munalt projekt att uppmärksamma vår 
historia.

Utställning
Om du vill se Inge Schiölers tavlor kan 
du mellan 7/8 – 19/9 ta del av utställ- 
ningen “Färgens magi” på konsthallen 
Lokstallet i Strömstad. 

Du kan läsa mer om utställningen här:
stromstad.se/lokstallet

• En matavfallspåse ger energi till 
att köra 2,5 mil med en biogasbil. 

• Strömstads kommun samarbetar 
med Uddevalla Energi som tar 
matavfallet till närmast, lämpliga 
rötgasanläggning. 

• Du kan välja brunt kärl oavsett 
om du har en kompost eller inte. 

• De bruna kärlen töms varje eller 
var annan vecka, på samma vecko-
dag som restavfallet. 

Mer information och frågor och svar 
finns på: stromstad.se/matavfall 

Strömstadsbyggen är i startgroparna att 
lansera en satsning på elbilspool i Ström-
stad. Projektet ingår i Mobilitetsprojektet 
– en pilotsatsning för en handfull kom-
muner i Sverige som görs tillsammans 
med KTH, Allmännyttan och Sustain-
able innovations. Det nationella projek-
tet har bland annat syftet att vi ska bli 
bättre på att hushålla med våra resurser, 
ha färre bilar i centrum och optimera 
användningen av parkeringsytor. Under 
projekttiden kommer viktig data att sam-
las in av KTHs forskare för att ta reda på 
hur vi i Strömstad kan bli bättre på att 
samnyttja våra resurser inför framtiden. 
Elbilspoolen kommer finnas tillgänglig 
för alla besökare och invånare med ut-
gångsläge mitt i stan.

STRÖMSTADSBYGGEN

Mobilitet

13298
Invånare är vi i Strömstad! 

Källa: SCB, april 2021 

Fakta om matavfallsinsamlingen

Varannan bil snart en miljöbil! Ström-
stads kommun ställer om sin bilflotta. Av 
108 fordon har i dagsläget fem eldrift, 29 
gasdrift (biogas) och nio etanoldrift. 
Totalt har vi 43 fossilfria fordon. Ytterlig-
are sju biogasfordon är beställda.

50procent

Av Strömstads fastigheter har tillgång 
till fiber, en siffra som stiger hela tiden! 
Ett mål för det kommunala nätbolaget 
strömstaNET är att så många som mö-
jligt ska ha ett stabilt internet.

92procent

SCB 2020 

Resurseffektivt kretslopp! 
Biogas är ett miljövänligt, koldioxid-
neutralt drivmedel för både bilar och 
tyngre fordon som bussar och lastbilar 
och biogödsel återför näringsämnen 
till åkermarken. 
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På återseende

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

Till alla er som bidragit till magasi-
net Allihopa. Och tack till alla ni 
strömstadsbor och besökare som gör 
Strömstad till en fantastisk plats för 
oss allihopa!

Stort tack!
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!
www.stromstad.se

Strömstads kommun finns också på 
Facebook och Instagram som ni gärna får 
både följa och gilla. 
@stromstadskommun

I dessa tider är det svårt att planera sin semester. Tur att vi har det så vackert 
där vi bor. Planera gärna din semester här hemma, i Strömstad!

Gästhamnsansvarige David Nikkinen hoppas 
återse både tidigare års besökare och nya 
gäster i gästhamnen i Södra hamnen i sommar. 
En gästhamn som i år stoltserar med en ny 
bryggpromenad hela vägen från Oscarsplatsen 
till Torskholmen. Vi ses på kajkanten i sommar!

vastsverige.com/stromstad

Upptäck
hemma

Foto: Katrin Sjögren

Lärare, undersköterskor, bygglovshand-
läggare, socialsekreterare. Strömstads 
kommun söker nya medarbetare inom 
en rad olika yrken. Jobba här och välj en 
aktiv livsstil vid havet i en spännande 
gränsregion. 

Välkommen att söka jobb hos oss! 

Jobba hos oss!
stromstad.se/ledigajobb

Sveriges viktigaste jobb på Sveriges vackraste plats!



Dela med dig
av ditt Strömstad!

#haveticentrum #härvilljagleva #strömstadskommun

Läs om hur du blir en god ambassadör för platsen: www.stromstad.se/varumarke


