
Kära Strömstadsbor!
Julen står för dörren, en glädjens tid även om allt inte kommer att vara som vi helst önskar den-
na jul heller. Pandemin har ritat om spelreglerna och de ekonomiska förutsättningarna är ovissa 
för många företag och invånare i vår kommun. Världen oroas över ökad smittspridning och vi 
uppmanas att begränsa vårt umgänge. Jag vill betona det regeringen och hälsomyndigheter-
na upprepat under hösten – alla som kan behöver vaccinera sig av omtanke om andra och sig 
själva. Bara så kan vi få ett slut på pandemin. Jag skickar en särskild tanke till grannlandet som 
nu tvingas gå långt i sina åtgärder för att inte orsaka onödigt lidande och ytterligare belastning 
på sjukvården. 

Trots oro finns det mycket att glädjas åt. Som kommunalråd är jag mycket nöjd med att bostads-
byggandet kommit igång på allvar. Behovet av hyresrätter är stort i Strömstad, byggnationen 
av cirka 40 hyresrätter på den centralt belägna Hedelintomten undgår ingen och jag ber om 
tålamod med trängsel och byggtrafik i centrum när fastigheten nu bebyggs. I Myrenområdet 
pågår förberedelser för byggnation av bortåt 240 hyresrätter. Medarbetare vid vår tekniska 
förvaltning syns allt som oftast i området då vatten- och avloppsledningarna behöver dimensi-
oneras upp när fler ska nyttja dem inom en snar framtid. Såhär i slutet av året har kommunala 
bostadsbolaget Strömstadsbyggen också fått grönt ljus för byggnation i Kvarteret Magistern 
längs Karlsgatan, här ska drygt 25 lägenheter uppföras. 

Det är också glädjande att tillagningsköken på våra äldreboenden nu har lösts så att maten till 
våra äldre nu lagas på plats. När det gäller åtgärder för stadsmiljön har Ångbåtskajen vid Koster-
båtarna förstärkts och totalrenoverats och bryggan längs strandpromenaden från Oscarsplatsen 
till Torskholmen har färdigställts under året. Jobbet med att utveckla lekplatser i kommunen 
fortsätter och nu pågår byggnation av lekplats i bostadsområdet på Röd. Iordningsställande av 
rekreationsområdet vid gamla skjutbanan intill Strömsvattnet nedanför Rödshöjden pågår ock-
så och kommer att fortsätta under nästa år.

Det finns också stor anledning att glädjas åt att kommunen, trots de påfrestningar vi stått och 
står inför, har en stark ekonomi. Delvis på grund av de statliga medel som tillförts för att täcka 
kostnader under pandemin, men också på grund av tidigare års goda resultat. Dessa har gjort 
det möjligt för oss att lägga en offensiv budget för 2022, en budget med huvudsyftet att värna 
och utveckla en god kvalitet inom skola, vård och omsorg. Bland investeringarna 2022 sticker 
satsningen på ombyggnaden av köket i den tidigare sjukhusfastigheten ut samt start av byggna-
tion av ett särskilt boende i samma fastighet. 

Varma julhälsningar och en  
önskan om ett Gott Nytt 2022!

Kommunalrådets nyhetsbrev



Jag gläds också åt att många fortsatt väljer Strömstad som bostadsort - trots pandemin har vår 
befolkning fortsatt att öka under 2021!

Smolket i bägaren är att våra redan hårt prövade företag och deras anställda vid årets slut åter 
utsätts för vikande kundunderlag när gränsreglerna stramades åt. Regeringens stöd för tapp 
i omsättning och för att kunna bibehålla personal inger hopp om uthållighet hos vårt lokala 
näringsliv. Den goda nyheten är att när resandet över gränsen under sommaren och tidig höst 
återupptogs, så återvände också marknaden. Det visar att efterfrågan på vår produkt finns kvar; 
fantastiska naturupplevelser, unika mötesplatser, bra hotell- och konferensmöjligheter, små-
stadscharm och ett prisvärt handelsutbud. Inte desto mindre skickar pandemins återtåg signa-
ler om vikten av att bredda näringslivet. Strömstad behöver fler företag och arbetsgivare inom 
nya branscher. Nya entreprenörer som tillsammans med befintliga företag förnyar vårt lokala 
näringsliv.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla Strömstadsbor, tack för följsamheten till och förstå-
elsen för de många regler och råd vi åter behöver förhålla oss till. Tack för att ni håller modet 
uppe och håller kontakt med nära och kära – med god sammanhållning och en stark tilltro till 
Strömstad, väntar vi ut pandemin. Med de ekonomiska stöd som nu finns för företagen, an-
svarstagande hos var och en och en god portion sunt förnuft hoppas jag att julhelgen ska bli en 
tid av välförtjänt återhämtning och källa till glädje för alla!

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2022!
Kent Hansson
Kommunstyrelsens ordförande


