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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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Nordbloms Trycksaker AB
Upplaga 9000 st

Omslag: Amber Graphic 200g
Inlaga: Amber Graphic 120g

Amber Graphic tillverkas vid Arctic 
Paper Munkedal och är certifierat  

som en miljömässigt ansvarstagande 
produkt.

Välkommen till en ny resa i vår kommun med tidningen 
Allihopa. Det här är ett nummer som skvalpar och skummar. I 
fokus står havet, ett nav i Strömstads utveckling förr och nu. Vi 
dammar av minnen från en tid då Strömstad drog storindustrins 
intressen till sig genom sin djuphamn vid Kålvik och vi hälsar 
på fiskar som gör vårt hav särskilt intressant. Vi träffar också 
hjältar och förebilder inom föreningsliv och i kommunens 
tjänst. Möt entreprenören Johan Brandberg vars företag erövrar 
nya marknader med smart teknik och en affärsidé i tiden. Vi 
stoppar också händerna i myllan i Näsinge, den kommundel 
som växer mest just nu.

Men mest av allt uppehåller vi oss vid Kosterhavet, Sveriges 
artrikaste hav, landets enda marina nationalpark och vår stolthet. 
Kosterhavet finns hela året för oss som bor här, sommartid 
lockar det stora skaror besökare och delårsboende. Havet lockar 
också entreprenörer och forskningsintressen. Söder om Koster 
pågår ett riksintressant försök att odla alger i stor skala. 
Som en hyllning till havet och allt det innebär och kan betyda 
för Strömstads boende och besökare, har vi under året tagit 
det till oss på riktigt. ”Havet i centrum – livet i fokus” är 
Strömstads nya varumärkeslöfte – ett kännetecken och en 
vägvisare som jobbats fram tillsammans med det lokala 
näringslivet. 

För egen del kommer Nordkoster, min hemö, och Kosterhavet 
alltid att ha en särskild plats i hjärtat. För oss som har rötterna 
djupt rotade i granit, gnejs och diabas är hemma alltid ”ett ben i 
sjön, och ett på land”.
Jag tackar nu för mig i organisationen Strömstads kommun 
efter fyra fantastiska år. Jag vill tacka medarbetare och 
kommuninvånare för inspirerande och 
lärorika samtal. Få kommuner har 
så goda förutsättningar att möta 
framtiden som Strömstad!

Maria Reinholdsson
Kommunchef
Strömstads kommun

På omslaget fångade vi dessa flanörer:
Daniel Olofsson, Carolina Lundin, 
Marianne Gillerstedt, Mikael Mörk

och Vera Fristedt.

Stort tack till våra kollegor som kört runt 
med soffan och tack Salong Onyx för att 

vi fick låna just er soffa.
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Strömstad som plats har fått ett platsvarumärke – ett uttryck som ska kommunicera 
kommunens varumärkeslöfte ”Havet i centrum, livet i fokus”. Målet är att varumärket ska 
bli en vägvisare för utvecklingen och förmedla de värden som Strömstad förknippas med 
och som särskiljer Strömstad som boplats och besöksdestination.

Det nya platsvarumärket beslutades i 
maj och lyfter fram kommunens ma-
rina arv, närheten till havet och andra 
kärnvärden som vaskats fram under en 
årslång process. Det är fritt att använda 
för alla som bor och verkar i Strömstads 
kommun. 

Varumärket ska göra det tydligt vad 
som präglar och särskiljer platsen 
Strömstad från andra platser. Det knyter 
an till de värden som pekats ut som 
viktigast i de många undersökningar 
som ligger till grund för varumärket – 
kärlek till platsen, leva och må bra samt 
gemenskap och trygghet. Symboliken 
innehåller bland annat ett ankare för att 
knyta an till hav och hamn. I det grafis-

ka uttrycket betonas ordet ”stad”, något 
som skiljer Strömstad från grannkom-
muner – här finns en stad med puls och 
idyll året runt!

Platsvarumärket ska bidra till att 
samla näringsidkare, föreningar och 
kommunen i arbetet för en attraktiv 
kommun. Det ska också bidra till att nå 
kommunens vision för år 2030 med mål 
om ökat antal invånare och ett diver-
sifierat näringsliv. Det som är speciellt 
med ett platsvarumärke är att en enskild 
organisation inte kan kontrollera det. 
Bilden av en plats ägs och skapas 
gemensamt av de som bor och verkar i 
området. 

– Vi hoppas att platsvarumärket 

kommer att användas av så många som 
möjligt, och jag vill gärna se det på allt 
från matchtröjor till infartsskyltar, säger 
Jenny Åslund, kommunikatör och pro-
jektledare för initiativet.

Platsvarumärket tar avstamp i var-
umärkeslöftet, formulerat utifrån statis-
tik och undersökningar bland helårsbo-
ende, delårsboende och våra besökare, 
samt bland de som inte besöker oss. 
Representanter för näringsliv, fas-
tighetsägare, politiker, invånare, chefer 
och anställda har deltagit i workshops 
för att diskutera fram kärnvärden och 
ett varumärkeslöfte för Strömstad. 
Löftet har också testats av olika fokus-
grupper.

”Kärleken till platsen”
Vi vill vara nära havet! vi vill se och 
uppleva havet så ofta vi får chansen. 
Nära till allt –  naturen, aktiviteterna 
och upplevelserna. Liten småstad med 
stort utbud. 
Många har ett starkt emotionellt band 
till den geografiska platsen.

Vår varumärkesberättelse – vår “Story”:

Platsvarumärket Strömstad – vägvisare och kännetecken!
Därför bor vi i Strömstad

Vi som bor här känner starkt för vår plats, vi känner gemenskap och har 
nära till mycket av allt det där vi älskar.
Vi har en dragningskraft till havet, vi är stolta och lite förälskade i vårt 
Kosterhav.
För oss som bor här är både idyll och puls viktigt hela året, vi prioriterar 
gärna en aktiv fritid och vi vill ha nära till naturen.  
Vi uppskattar stort utbud av både butiker och restauranger, ett rikt 
kulturliv och evenemang som förgyller. Vi prioriterar trygghet och närhet 
genom hela livet. 
Kalla oss gärna livsnjutare, för det tycker vi att vi är. 
 
Så här vill vi leva - med havet i centrum och livet i fokus!

”Leva och må bra”
Vi vill trivas i en enkel vardag, njuta och 
uppleva, få mer tid till det som känns 
viktigt i livet.

”Gemenskap och Trygghet”
Här finns en fin gemenskap mellan 
människor. Individen blir sedd och får 
lov att vara sig själv. Det starka fören-
ingslivet bidrar både till trivsel och 
välmående, men även till utveckling. 
Många invånare besitter en unik stolthet 
över att tillhöra Strömstads kommun.
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Symbolen - Strömstads ankare; 
är framtagen baserat på redan vedertag-
et och ofta använt manér. Ankaret 
används för att förena och lyfta fram 
Strömstad. Genom symbolen berättar 
vi också vår story och den represen-
terar våra kärnvärden. Symbolerna får 
gärna komplettera den egna logotypen, 
den får gärna användas som en tydlig 
bild för att kommunicera Strömstad. 
Vi uppmuntrar till att använda ankaret 
i trycksaker, på produkter och i övrig 
positiv kommunikation.
 
Strömstad i bilder 
Vi erbjuder ett antal bilder att använda 
när man vill kommunicera Strömstad.
Dessa bilder får fritt användas och det 
ska finnas bilder som representerar 
hela Strömstad, hela året. Bilder fylls på 
löpande efter årstidernas förändring.

Vårt mål är att:
•	 Skapa en enhetlig och attraktiv 

bild av Strömstad och Strömstads 
kommun.

•	 Skapa stolthet hos oss Strömstads-
bor och bekräfta vårt val att bo och 
verka här.

•	 Ge alla som bor och verkar i 
Strömstad en plattform att kom-
municera utifrån för att gemensamt 
bygga en positiv bild av Strömstad.

•	 Skapa goda förutsättningar för 
näringslivet genom en tydlig mark-
nadsföring. 

Vi bygger platsen tillsammans, 
genom samverkan:
Deltagare i projektet är representanter 
för stora arbetsgivare, besöksdesti-
nationer, representant för företagar-
föreningen, köpmannaföreningen,  
entreprenörer och företagare - stora 
som små, från boendeanläggningar och  
fastighetsägare till butiksägare och tjän-
steföretag . Vi bor i Strömstad, inflytta-
de, hemvändare, utpendlare, inpendlare, 
många har engagemang i både förening-
slivet och kulturlivet.

Så kommunicerar vi platsen

Deltagare i projektet:
Michael Skärström - Nöjesskräddarn, Maud Wimmer - Orvelin Group, Helene Berntsson - Scandic Laholmen, 
Mia Kempe - Daftö Resort, Tomas Trulsson - Restaurang Park, Tobias Grahn - Gobias Media, Ann Sofie Fransson - KGH Customs, Heidi Nyström -
Köpmannaföreningen/Ditt och Datt, Ola Persson - Newsec/Köpmannaföreningen, Robert  Axelsson - Livelab, Linda Einarsrud - Strömstad SPA, 
Ingela Skärström - Engagera ab/Företagarna, Elsie Hellström - Svinesundskommitén, Marit Björnland - iSarpsborg, Gun-Britt Persson - Swedbank, 
Kristina Gillerstedt - Kristina Gillerstedt Photography och Pelle Olausson - Lagunen Strömstad.

Från Strömstads kommun:
Jenny Åslund - Kommunikatör/projektledare varumärket Strömstad, Åsa Massleberg - Turistchef, Maria Kvarnbäck - Kommunikationschef, 
Helene Evensson - Utvecklingschef, Hans Friberg - Näringslivsutvecklare, Helena Magnusson - Utvecklingsstrateg, Karin Rukin - StrömstadNet 
och Henrik Lysén - Grafisk formgivare.

Varsågod att använda!
Allt material och mer information 
finns att hämta på: 
www.stromstad.se/varumarke

Hör av dig med frågor till: 
kommunikation@stromstad.se
 
Strömstads kommun som organisation 
använder även i fortsättningen vårt kom-
munvapen när det handlar om kommunal 
service och vår myndighetsutövning.

Strömstad!

1 Nord Långö
Cirka 20 min båtresa från Strömstads norra gästhamn. Det går 
båtturer flera gånger dagligen under säsong eller åk med egen båt 
direkt till stranden. Sandstrand, klippor, toalett och servering.

Varför åka till Medelhavet när badstränderna runt knuten bjuder in 
till sköna bad, vackra solnedgångar och avkopplande vågskvalp. 

Här får du tips om några av våra fina badplatser.

2 Rossö - Kockholmen
Cirka 15 km sydväst om Strömstad. Det finns flera inbjudande sand- 
och klippstränder på södra och västra Rossö. Saltpannans badplats 
strax före Kockholmen erbjuder både en långgrund strand och klippor.

3 Capri Havsbad
Cirka 6 km nordväst om Strömstad ligger Capri med fina klipp- och 
sandstränder, vilket gör Capri livligt besökt under badsäsongen. 
Sandstrand, brygga och klippor. Toalett och kiosk. Liten avgiftsbelagd 
parkering (endast kontant betalning), ta gärna buss eller cykla!

Simma hemma!

4 Saltö
Cirka 15 km sydväst om Strömstad ligger Saltö naturreservat som är 
en av entréerna till Kosterhavets nationalpark. Här finns både en stor 
parkering för besökare och service som informationstavlor, toaletter 
och en kiosk som är öppen sommartid. Härifrån leder stigar ned till 
klipp- respektive sandstrand. Följ skyltning!

5 Styrsö Havsbad
Ö ca 15 min båtresa med Kosterfärjan från Strömstads norra hamn 
med kosterbåten (se tidtabell). Sandstrand, klippor, toalett och 
servering.

6 Nord och sydkoster
På kosteröarna finns många härliga stränder, klippor och vikar. Hitta 
just din favoritstrand!
Res hit: Cirka 40 min båttur från norra hamnen i Strömstad med 
Koster Marin, dagliga avgångar 

Fler fina badställen hittar du på: 
www.vastsverige.com/stromstad/produkter/badplatser
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A llting började på mor-
gonen efter att de fått sitt 
första gemensamma barn 
och Magnus säger “vi köper 
gården!” Och där stod de, 
med ett hus i behov av 

renovering, nyfödd bebis, ladugårdar, 
maskiner och 50 hektar åkerjord. 
– Det kändes omtumlande, men rätt!, 
berättar Petra Waldschmidt vid köks-
bordet i deras stora kök. 

Idag har Petra och hennes sambo 
Magnus Andersson arrenderat mer 
mark, och odlar på 130 hektar. Huset är 
renoverat. Solen skiner in genom bur-
språket i det vitmålade huset med gröna 
knutar. I trädgården vittnar leksaker 
om deras barn, Smilla sex år och Jakob 
tre år som är i skolan vid tiden för vårt 
samtal. Magnus har även två större 
döttrar, Annie och Elsa. 

– Vi bor ju centralt, säger Magnus 
och skrattar. Skolan ligger på andra 
sidan åkern, och våra barn har många 
kompisar som bor i närheten. I Mel-
legårdens skola kan barnen gå tills de 
går i 6:an, sen blir det till att åka in till 

Månskensbonden & Byggingenjören

stan. Att ha en liten bit att åka är bara 
en vanesak. Vi har nära till lugn och ro 
istället, och framförallt nära till naturen.
Både Petra och Magnus driver eget 
företag vid sidan av gården. Petra är 
byggingenjör, kontrollansvarig och 
arkitekt. Hon trivs bra med sitt jobb 
och skulle aldrig vilja sluta. Hon har 
kontor hemma på gården men är ofta 
ute hos kunder. Petra förklarar att hon 
även är ekonomen som sköter gårdens 
alla papper medan Magnus är bonden 
som är ute på åkern.

Nödvändig frihet
Magnus har en entreprenadfirma och 
är ofta iväg på dagarna. Att driva eget 
företag skapar en nödvändig frihet, han 
kan lättare anpassa arbetet efter gårdens 
rytm. Ibland är det saker som måste 
göras på gården och då är det svårt att 
ha en anställning. 
Magnus har som målbild att någon 
gång sluta vara en “månskensbonde” 
och kunna lägga all sin tid på gården. 
Petra förklarar att en månskensbonde 
är en bonde som jobbar med annat 
på dagarna och bara har tid att bruka 
jorden i månens sken på kvällen. 

Den framtida utvecklingen för gården 
är inte bestämd, men de funderar på 
att skaffa djur. Främst för att få gödsel 
och kunna odla mer ekologiskt. Petra 
och Magnus är överens om att en del av 
tjusningen med lantbruket är närheten 
till naturen, man anpassar sig till vädret 
och lär sig uppskatta alla årstiderna.

– Det är nog oftare jag längtar ut i 
solen än att Magnus längtar in i värmen, 
berättar Petra och tittar på Magnus som 
nickar instämmande. 

Mitt ute på en av Näsinges 
åkrar ligger en samling hus och 
ladugårdar. Här bor en familj som 
valt att inte sitta på ett kontor i 
stan, utan att leva nära jorden. 
Tranor petar mellan fårorna i den 
fortfarande kalla backen. Det är 
början av april och våren står på 
farstukvisten, med sig har den en 
ny säsong av sådd och skörd.

ETT
annorlunda
VANLIGT

LIV “En del av tjusningen 
med lantbruket är 
närheten till naturen”

“Om vi bjuder över vänner på middag brukar Magnus dyka 
upp lerig, fem minuter innan gästerna kommer.”

– Men visst händer det att jag också 
kör traktor! Ibland måste man vara två 
på åkern, berättar Petra. Vi odlar bland 
annat vete, havre och baljväxter, men 
det varierar från år till år. Om man 
odlar samma sak i samma jord varje år 
så utarmar man den på näring och får 
sämre skörd och mer skadedjur. 
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– När odlingssäsongen drar igång så 
ser man inte mycket av Magnus. Han 
har fullt sjå med gården och åkern. Det 
är mycket att göra, berättar Petra. 

– Själv försöker jag ha ordning på 
allt annat, barnen och huset. Och mitt 
eget jobb förstås. Om vi bjuder över 
vänner på middag brukar Magnus dyka 
upp lerig, fem minuter innan gästerna 
kommer.

Havet är nära
Petra ser ut över den stora åkern och 
vidderna, hon berättar att man aldrig 
blir mätt på utsikten. Men hur vackert 
det än är så har havet en stor plats i 
hjärtat, det är dit hon åker för att samla 
sina tankar eller för att spendera ledig 
tid med barnen. 

– Det är viktigt för mig att barnen 
också får havet i sina liv. Den egna 
båten ligger på Resö, väntandes på 
soliga sommardagar och ledig tid. 

– Den båten var ett krav från min 
sida. Är man uppvuxen vid havet så är 
man!

Petra och Magnus är överens om 
att platser som Näsinge kommer att 
befolkas mer, dels för att det är dyrt att 
bo och bygga i stan, men även för att 
många vill ha ett annat sorts liv, nära 
naturen. 

– Och om någon går i skaffa- 
gård-tankar så är det bara att köra!, 
säger Magnus och pekar med hela 
handen. Det är ett naturnära liv där man 
ser resultat av sina ansträngningar.

Magnus börjar skruva på sig och tittar 
ut genom fönstret mot dagens alla 
sysslor. Rastlösheten tar samtalet ut på 
gårdsplanen. Petra visar upp en gammal 
Volvo PV. Hon berättar att Magnus har 
två som bara står. 

– Han säger att han ska fixa dom på 
sin “fritid”...

“Det är nog oftare jag 
längtar ut i solen än 
att Magnus längtar in i 
värmen.”

“Det är ett naturnära liv 
där man ser resultat av sina 

ansträngningar.”

Våren har anlänt! Petra, Smilla och Jacob 
njuter av värmen, Magnus kör traktor.
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De uträttar stordåd, men står sällan i fokus. Bakom varje träning och 
aktivitet i våra föreningar finns eldsjälar, personer som satsar tid och 
engagemang för den hobby eller sport de brinner för. Allihopa har 
träffat några av det lokala föreningslivets hjältar.

HJÄLTAR
Fritidens

L eif  Cavalli-Björkman, 
medlem av föreningens 
styrelse, berättar att i 
Strömstads segelsällskap 
står segelsporten i fokus, 
men att den sociala ge-

menskapen är lika viktig. 
– Vi träffas här ute vid klubblo-

kalen och har det trevligt, umgås 
och seglar. Vill man prova på att 

Strömstads Segelsällskap

segla eller är nyfiken på vad vi gör 
så är man mycket välkommen. 

– Vi har medlemmar från alla 
åldrar och det är en del av charmen, 
alla kan njuta av segling, gammal 
som ung och det är aldrig för sent 
att börja. Det behöves alltid folk 
som kan hoppa på och vara “gast”, 
flytväst får man gärna låna. 
Leif  sammanfattar att segling är 

en bra blandning av spännande 
naturupplevelse, motion och avkop-
pling. För alla! 
Ann Halldin-Hansson som är ord-
förande i Strömstads segelsällskap 
stämmer in.

– När vi bor som vid gör, nära 
havet, så tycker vi att segling är 
självklart. Havet är en viktig del i 
Strömstad och för de som bor här. 
Hon förklarar att man inte behöver 
ha någon ambition om att bli något 
seglarproffs. 

“När vi bor som vid gör, 
nära havet, så tycker vi 

att segling är självklart.”

– Man väljer själv på vilken nivå 
man vill segla, några tävlar, andra 
bara njuter, och vissa vill bara titta 
på och snacka segling eller segel-
båtar. Själv seglar jag hela året, även 
på vintern. 

– Vi är idag cirka 80 aktiva 
medlemmar, och har en engagerad 
styrelse. Styrelsen har en del att 
göra, vi ska se till att klubblokalen 
sköts, att båtarna tas om hand om, 
och att allt flyter på. Det blir en hel 
del tid, men vi gör detta för att vi 
tror på segelsporten i Strömstad, 
och för att vi vill bevara vajande 
segel som en del av stadsbilden. 

“När vi bor som vid gör, 
nära havet, så tycker vi 
att segling är självklart.”

Strömstads Segelsällskap bildades 1906 
och är en ideell idrottsförening med syfte  
att tillvarata medlemmarnas intresse 
för segelsport och verka för ökad social 
gemenskap.
För mer information och kontaktuppgifter:
www.stromstadss.se

Alex, en av föreningens yngre 
seglarentusiaster, berättar att när 
han seglar känner han sig fri.

– Det är spännande med havet 
och vinden! Men om man tycker 
det går för mycket sjö så kan man 
segla innanför bryggorna, där är det 
oftast lugnt. Alex har seglat i två år, 
sedan han var sju och tycker det är 
toppen. Han tycker även att fler av 
hans kompisar borde prova segling. 

Seglargänget fortsätter att prata 
ivrigt, yvigt och engagerat. Årets 
seglarsäsong drar snart igång och de 
har mycket att planera. Det är dags 
att avrunda mötet. Under prome-
naden från skäret tillbaka över den 
långa bryggan mot fastlandet, slås 
man av tanken att detta med segling 
kanske är något för oss allihopa... 
även för landkrabbor.

“Segling är en 
bra blandning 
av spännande 

naturupplevelse, 
motion och 

avkoppling.”

Till vänster: Leif Cavalli-Björkman, Erik Baatz,
 Alex Esbjörnson, Christian Esbjörnsson, 
Ann Halldin-Hansson

I jollen till höger: Emil Larsson
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Smaker från havet
Enligt många har havet de godaste av 
läckerheter. Musslor, kräftor och räkor  
i trevliga arrangemang finns att finna i 

många av Strömstads kök. 
Vi frestar med bilder på några!

The Dubliner at Skagerack - Skaldjursplatå

Scandic Laholmen - 
Färsk pilgrimsmussla 
i sitt skal

Restaurang Packhuset, Daftö resort - Moules frites på vårt vis

Restaurangbiografen Park - Gratinerade Kosterkräftor

Strömstads kallbadhus utanför 
Laholmen bjuder in till nya aktiva 
besök i sommar. I juni är det invign-
ing av ett nytt utegym på bryggplatt- 
formen.
Utegymmet är ett led i en satsning 
för att locka fler att besöka den fina 
badinrättningen. I badhuset finns en 
herr- och en dambastu med glasad 
front mot Kosterhavet. Badhuset 
är öppet hela året, dock mindre 
frekvent under vinterhalvåret. Missa 
inte denna chans till muskel-
stärkande närkontakt med havet 
mitt i sta’n! 

Kallbadhuset bjuder in!
Brist på vatten är allvarligare än brist på mat. Därför är det viktigt 
att du vid tillfälle av långvarigt strömavbrott eller kris i samhället ser 
till att du har tillgång till vatten. Det är bra att förvara vatten innan det 
blir en eventuell krissituation och gärna i så pass stor mängd att du 
och din familj klarar sig i några dagar.

Så förvaras vatten bäst 
Vatten kan förvaras under ganska lång tid i dunkar, PET-flaskor och andra 
förslutningsbara kärl. Det är viktigt att vattnet du förvarar är rent och att 
kärlen är rena, då ökar hållbarheten avsevärt. Förvara helst vattnet kallt, 
om inte det är möjligt, gärna svalt och mörkt. Gränsen för hur länge vatten 
kan förvaras har mer med lukt och smak att göra än med risk för sjukdom. 
Ett tips är att förvara några PET-flaskor med vatten i frysen, då fungerar 
flaskorna även som kylklampar.

Hämta vatten 
Vid brist på vatten kan kommunen ställa ut vattentankar på 
bestämda platser där du själv kan hämta vatten med egna kärl. I 
nödläge kan du hämta vatten från vattendrag och sjöar eller smälta 
ren snö. Koka alltid vatten hämtat direkt från naturen. 

Koka vatten 
Misstänker du att ditt vatten är förorenat av bakterier, virus eller 
parasiter kan du behöva rena ditt vatten. Koka upp vattnet och 
tills det bubblar kraftigt. Häll sedan upp det kokta dricksvattnet 
i en ren kanna eller flaska, och låt det svalna. Det finns även 
tabletter att köpa som renar vatten, men koka är det bästa sättet.

Hur mycket vatten ska du förvara? 
Vid strömavbrott eller krissituation behöver vi tre till fem liter dricks-
vatten om dagen per person, det räcker till det nödvändigaste de första 
dagarna. Efter ytterligare några dagar använder du mer vatten , till 
exempelvis tvätt och personlig hygien. Tänk även på att husdjur behöver 
vatten.

Bra att ha vid vattenbrist
Dunkar (gärna med tappkran), hinkar med lock, PET-flaskor 
mineralvatten, kokmöjligheter

Källa: www.dinsakerhet.se - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Mer om krisberedskap: www.stromstad.se/kris

Be a prepper – Förvara vatten rätt!

Bra att veta

Vid södra infarten till Strömstad är det 
just nu trångt för både bilar, cyklande 
och gående. Skälet är att färjeläget 
byggs om för att kunna ta emot nya och 
miljöanpassade färjor på rutten Sande- 
fjord-Strömstad. 
De nya färjorna är både längre och 
större än de som tidigare trafikerat fär-
jeläget. Det kräver i sin tur förstärkning 
och förbättring av kajer och angörings- 
punkter. De nya fartygen är elhybrid-
färjor (el/diesel samt el/gas) och ska 
enligt planerna anlöpa Strömstad redan 
sommaren 2019. 
Rutten Sandefjord-Strömstad nyttjas 
flitigt och placerar Strömstad som 
nummer åtta bland Sveriges hamnar. 
Strömstads hamn är störst i Sverige i 
fråga om passagerartrafik till och från 
icke EU-land.

Ursäkta röran – vi bygger om!

Mitt i sommaren kan en satsning på energieffektiv och prisvärd värme 
i bostaden kännas långt borta. Men det är nu du ska planera för andra 

tider. Låt kommunens klimat- och energirådgivare hjälpa till!
Bästa värmepumpen, en satsning på solenergi eller kanske bergvärme? Energirådgivaren 

finns för dig som vill ha handfasta råd om vilken investering eller åtgärd som passar just 
din fastighet. Klicka in på stromstad.se – sök ”energiråd”.

Goda råd inte alltid dyra
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Blanka blad av brunalgen 
stortare vajar i strömmarna 
sydväst om Kosteröarna. 
Under drygt ett halvårs tid 
har algbladen hunnit växa till 
en meterhög upp-och-ner-

vänd skog under havsytan. Bara blå och 
vita bojar som guppar i vågorna avslöjar 
att här pågår verksamhet. Algodlingen 
är två hektar stor, den största i sitt slag 
i Sverige. Beräknad skörd: mellan 30 
och 50 ton alger. För att hålla odlingen 
i trim svarar ett tiotal forskare från 
Tjärnö marinbiologiska station, på väg 
att bli ett nationellt center för odling av 
alger. Bakom satsningen finns en rad 
stora svenska universitet.

– Vi odlar alger på försök i både 
vattentankar och i öppet hav, berättar 
Henrik Pavia, professor i marin ekologi 
och en av dem som jobbar heltid med 
algodlingen. Forskningen handlar 
dels om att utveckla odlingstekniken, 

hitta rätt sorter, studera miljöeffekter 
av olika odlingsteknik liksom om hur 
algerna kan användas inom bland annat 
livsmedels- och läkemedelsproduktion. 
Alger innehåller till exempel ämnen 
med probiotiska effekter, ämnen som 
kan stimulera immunsystemet och 
därmed bidra till att minska antibioti-
kaanvändningen i djuruppfödning. Men 
det är livsmedel som är huvudspåret för 
odlingen.

– På råvarumarknaden betingar alger 
ett bra pris, särskilt om de har odlats i 
friska vatten och håller god kvalitet. När 
livsmedels-, foder- och läkemedelsin-
dustrin tagit sitt kan resten användas för 
produktion av bioplast, för biodrivme-
del eller omvandlas till biogas.

Explosion i tiden
Det ökade intresset för algodling 
beskriver Henrik Pavia som en explo-
sion – på kort tid har både forsknings-

medel och experter inom algodling och 
vattenbruk styrts till Tjärnös forsk-
ningsstation. 

– En satsning på odling av alger 
ligger helt rätt i tiden, förklarar Henrik. 
Den passar väl in i internationella och 
nationella strategier för omställning till 
ett biobaserat samhälle med hållbart 
brukande av hav och land.
Tillförsikten till algodlingen hänger 
också samman med behovet av mer 
livsmedel för att föda jordens växande 
befolkning. Havet erbjuder en underut-
nyttjad plats för produktion av mat och 
andra råvaror.

En del i ett hållbart vattenbruk
Att använda algerna i ett kretslopp är en 
röd tråd i forskningen, som också ska 
visa på algodlingens effekter på miljön 
liksom nyttan i förhållande till kostnad-
er. Odling av alger vinner terräng som 
en miljöförbättrande åtgärd som kan 

Miljöförbättrare, mat för många, läkemedel och klimatsmart drivmedel. Stora 
förhoppningar riktas mot Sveriges största algodling i vattnen söder om Kosteröar-
na. Har du inte funderat på att bli algbonde är det hög tid nu – förespråkare tror 
att algodling inom kort blir en miljardindustri. 

Upp och nervänd
Miljardindustri?

minska problemen med övergödning 
och alltför näringsrika vatten. Inom kort 
hoppas forskarteamet kunna visa det i 
ännu mer exakta siffror. Algodling som 
miljöförbättrare gör den även intressant 
som en del i kombinerat havsbruk med 
odling av skaldjur och fisk.

Fördel alger
Alger behöver inte gödslas och inte 
vattnas. Det solljus de får på våra 
breddgrader är fullt tillräckligt för att de 
ska växa på egen hand som hängande 
skogar under vattenytan. Samtidigt re-
nar de havet från kväve och fosfor. Att 
rena ett kilo kväve med alger beräknas 
kosta cirka 100 kronor. Att göra samma 
sak i ett reningsverk kostar tio gånger så 
mycket.
Men det finns utmaningar för kommer-
siell algodling i större skala. Makroalger 
förändras snabbt efter skörd. Forskarna 
funderar fortfarande på vilket som är 
det bästa sättet att ta tillvara algerna; 
torka dem, frysa eller ensilera dem? 
Utmaningar finns även i regelverket – 
algodling kräver liksom odling av fisk 
tillstånd enligt miljöbalken.

Henrik Pavia synar dagens skörd.

“Det ökade intresset för 
algodling beskriver Henrik 

Pavia som en explosion.”

Foto: Maria Tjenrström
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Musikfestival!

“Vi hoppas på att det kommer många Strömstadsbor 
och att det blir en bra blandning mellan både norrmän 

och svenskar på festivalen, i alla åldrar.”

Strömstadfestivalen 
arrangerades för förs-
ta gången sommaren 
2017. I år är det dags 
igen den 3 och 4 augusti 
på Skeppsbroplatsen. 
Allihopa har pratat med 
festivalansvarig Lars 
Joachim K. Hagen om 
både årets festival och 
om ambitionerna för 
arrangemanget.

Vad har ni för önskemål inför 
sommarens festival?

– Vi hoppas på att det kommer 
många Strömstadsbor och att det blir 
en bra blandning mellan både norrmän 
och svenskar på festivalen, i alla åldrar. 
Vi hoppas kunna ha två riktigt trevliga 
dagar tillsammans i Strömstad. 

Ni arrangerar ju en hel del fes-
tivaler och andra arrangemang i 
Norge. Hur kommer det sig att 
ni valde Strömstad? 

– En av mina kollegor har stuga 
i Strömstad. Han kom uppspelt en 
dag och meddelade att han hade fått  
“världens bästa idé”. Han ville arrangera  
en festival i Strömstad. Första frågan 
från oss som inte har samma erfaren-
het av Strömstad var just “Varför just 
Stömstad?” Svaret var glasklart – för 

att det är den perfekta mötesplatsen för 
svenskar och norrmän och för att det är 
otroligt vackert!  

Andra året nu, hur länge tänker 
ni köra på?

– Vi håller på så länge folk vill att vi 
kör och uppskattar festivalen. Vi hoppas 
förstås att det är länge! 

Finns det några mer konkreta 
planer framöver?

– Vi vill gärna att detta blir en succé 
för hela Strömstad. Målet är att bygga 
en festival som kan dra flera stora 
internationella artister. Det tror vi på! 
Platsen Strömstad är väldigt attraktiv.

Hur gick det förra året, några 
lärdomar inför årets upplaga?

– Vi fick lära oss massor. Det är 
verkligen viktigt med planering för att 
genomföra något så stort i Strömstad 
under denna tiden på året. Konkreta sa-
ker som vi föbättrar i år är fler toaletter.

Hur gick tankarna inför bokning 
av årets artister?

– Vi känner oss väldigt glada över 
att ha fått med några av de riktigt stora 
sommarartisterna från både Norge och 
Sverige. Vi tror att de förenar och lock-
ar en bred publik att gå ut och ha det 
trevligt tillsamans i sommarströmstad. 
Vi tror verkligen på både Carola och 
Aqua som blir huvudnummer i år. 

Hur ser samarbetet ut med andra 
aktörer inom Strömstad? 

– Ja, vi samarbetar med flera aktörer. 
Bland annat har vi fått med Nordby 
shoppingcenter som huvudsponsor! 
Det är vi mycket glada för. Vi tror och 
hoppas att festivalen kommer att gynna 
många som driver butiker, restaurager 
och nattklubbar i Strömstad.

Strömstadsfestivalen 2018 hålls 3 
och 4 augusti på Skeppsbroplastsen i 
Strömstad.

Festivalen har plats för ca 6000 pers.
Du kan köpa biljett för en eller två 
dagar.

Bokade artister i urval; 
Carola, Aqua, Di Derre, 
Björn Rosenström med flera.  
Läs mer: www.stromstadfestivalen.se

“Vi vill gärna att detta blir 
en succé för hela Strömstad.“

“Vi tror och hoppas 
att festivalen gynnar 
många som driver 
både butiker och 
restaurager och 

nattklubbar i 
Strömstad.”

Något annat ni vill skicka med 
till oss i Strömstad?

– Först och främst – stort tack för att 
vi får vara här. Vi hoppas förstås att så 
många som möjligt av alla Strömstads-
bor dyker upp på festivlen. Vi ser fram 
emot att träffa er!
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Skanska-Doris
– tog världen till Strömstad

På sex månader skulle förslag gå till 
handling och många led i maktens 
hierarki hoppas över. Den vanlige 
Strömstadsbon hade förmodligen 
knappt tid att reflektera innan 
spaden sattes i backen. Det sägs 
att en ovanlig enighet rådde mellan 
beslutsfattarna i Strömstads stad-
shus, och med ett stort mått mod, 
tur och framåtanda gick allt i lås. I 
mitten av mars 1975 kunde Ström-
stad och Skanska andas ut, förpro-
jekteringen var ej förgäves. Rubriken 
på förstasidan av lokaltidningen löd 
“PLATTFORMEN SÄKRAD”. En 
betongplattform som mäter 101 
meter i diameter, är 125 meter hög 
och med en vikt på 250 000 ton 
skulle byggas i Strömstad. Botten-
delen skulle byggas i den uppdämda 
Kebalviken inne i staden och resten 
i Kålvik, plattformen skulle sedan 
bogserats ut till Friggfältet i Nords-
jön.

En spännande tid
Projektet satte genast sin prägel 
på Strömstad. 1000 arbetare och 
tjänstemän från 50 länder skulle 
inackorderas. Armerare, ingenjörer, 
formsättare, kranförare, dykare 
och grovarbetare. I alla sängar som 
gick att hyra placerades arbetare 
och tjänstemän. Arbetarbostäder 
byggdes både i Kebal och i Kålvik, 
semesterbyar kontrakterades, 
skeppet M/S Koster förtöjde i 
hamnen och huserade 60-talet an-
ställda.
Även många Strömstadsbor ställde i 
ordning rum och stugor till arbetar-
bostäder. Överallt i staden rådde 
företagsamhet. Arbetare skulle 
förses med mat, service och nöjen. 

Främmande språk kommer snart att talas på 
stadens gator, caféer och restauranger. Maktens 
blickar i Stockholm är vända mot väster. En 
jätte av betong och stål ska resa sig mellan 
kobbar och skär. Men än så länge ligger Kebal 
och Kålvik kav lugn. Det är slutet av 60-talet och 
Strömstad är fortfarande bara en liten avkrok i 
Sverige.

“En betongplattform 
som mäter 101 meter i 
diameter, är 125 meter 
hög och med en vikt 
på 250 000 ton skulle 
byggas i Strömstad.” 

Restauranger och caféer öppnades 
och nya företag startades. Arbets-
förmedlingen jobbade febrilt med 
att tillsätta och utbilda det till synes 
oändliga behovet av arbetare som 
projektet krävde. Betongbilarna 
körde 24 timmar om dygnet, ham-
marslag ekade i natten, aldrig stod 
bygget still. Skanska-Doris förde 
invånarna samman i ett projekt 
som mer eller mindre berörde alla i 
kommunen. Många Strömstadsbor 
upplevde detta som en kul och spän-
nande tid. I danslokalerna spelade 
orkestrarna, fest rådde under 
ledigheterna och många träffade sin 
blivande make eller maka efter ett 
trevande “får jag lov”. Det var en 
tid då allt var möjligt och framtiden 
var ljus. Efter den ovanligt fina som-
maren 1975 rapporterade turistbyrån 
i Strömstad över 70 000 övernat-
tningar och menade att det var den 
bästa sommaren någonsin.

Vinden hade vänt, och för första 
gången på årtionden noterades 
en folkökning. Strömstad var ett 
samtalsämne i de finaste rummen 
i maktens korridorer. Kommunen 
hade nu stor potential och utveck-
lingsmöjligheter. Staden fick en 
förändrad karta. Ny småbåtshamn 
ritades, nya vägar drogs, och projek-
tering av Ringvägen med bro över 
Strömsvattnet påskyndades. Skanska 

“Skanska-Doris förde 
invånarna samman i ett 
projekt som mer eller 
mindre berörde alla i 

kommunen.” 

T iden för flanerande kurorts-
gäster är förbi. Strömstad 
har vänt blad och försöker 
bli en modern småstad. Nya 
krav på bostäder ställs och 
möts i sakta mak. Slotteberget 

och Rådhusberget erbjuder hem för 
framtiden, det gamla byts mot det nya. 
Staden har arbete att erbjuda i centralt 
belägna fabriker och fiskeindustrin 
mättar många av stadens munnar. Men 
det räcker inte. Staden och kommunen 
kämpar mot en ständig avfolkning 
av bygden och Strömstad är i statens 
ögon en problemkommun. Men bakom 
knuten väntar en vändning, och inget 
kommer bli som förr.

Strömstad är en unik plats! 
Strömstad blev i början av 70-talet 
intressant ur ett riksperspektiv 
och en känsla av Klondike rådde 
bakom kulisserna. Det visade sig att 
Strömstad bedömdes ha utmärkta 
förutsättningar för att bygga “off  
shore” plattformar för olje- och 
gasindustrin. Vid en nationell in-
ventering hade krav på djuphamn 
och närhet till infrastruktur visat 
sig särskilt fördelaktiga i Kålvik vid 
norra kommungränsen. Området 
passade som hand i handsken för ett 
stort industriellt utvecklingsprojekt; 
Skanska skulle tillsammans med det 
franska off  shore-företaget Doris, 
på rekordtid projektera och bygga 
en oljeplattform i betong. Strömstad 
var den enda platsen i Sverige lämp-
ligt för detta uppdrag.

Beslut måste fattas 
Ett projekt värt 250 000 000 kr, i 
dagens valuta räknat cirka 1,5 miljar-
der, var inget som skulle gå förlorat. 

Foto: Inge Lundberg Foto: Inge Lundberg
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började bygga bostadsområden i 
Bojardalen och projekterade för 300 
hus och 150 lägenheter. Kommunal-
rådsordförande Torsten Torstensson 
tog leende det första skop-taget med 
grävmaskinen. Stadens ekonomi 
blomstrade.

Avtryck
Men allt gott har ett slut. Plattfor-
men blev färdig på försommaren 
1976, och när vädret tillät, drog 
några av Europas starkaste bogser-
båtar ut den till havs. Lika snabbt 
som allt dragit igång var det över, 

på 15 månader hade jätten dag för 
dag rest sig, men nu var den borta. 
Det blev bara en plattform, kon-
junkturen svängde och nästa kon-
trakt roddes aldrig iland. Likt många 
andra byggen packade man ihop sina 
verktyg och drog vidare, de sam-
mansvetsade arbetslagen spreds för 
vinden.
Plattformsprojektet och dess ar-
betare lämnade många bestående 
avtryck. Ekonomin hade fått en 
skjuts, många hitflyttade arbetare 
slog rot och stannade kvar, vägar var 
dragna och bostadsområden upprät-

tade. De Strömstadsbor som fått 
utbildning av Skanska hade nu nya 
jobbmöjligheter. Strömstad hade fått 
en injektion av världen utanför kom-
munens gränser då vi för en kort 
tid var en internationell arbetsplats 
på en internationell marknad. 
Staden hade klivit över tröskeln 
till framtiden, och dess prövningar 
skulle mötas iklädd en ny världsvan 
kostym.

Källor:  Strömstad - Så formades staden
STNB 1975 - 1976
Anställda vid projektet

 “När vädret tillät, drog 
några av Europas 

starkaste bogserbåtar 
ut den till havs.”

Om inventeringen av fisk och skaldjur: 
Ett av bevarandemålen för Kosterhavets na-
tionalpark är att “ursprungligt förekommande 
fiskarter ska öka i antal och beståndsstorlek”. 
För att följa upp målet krävs koll på status. I 
inventeringen användes både ryssjor och trål 
ner till 200 meters djup. På de stora djupen 
hittades de mest ovanliga arterna. Här fanns 
också enstaka individer av stor och köns-
mogen torsk och kolja, ovanligt längs övriga 
Bohuskusten. De viktigaste uppväxtområde-
na för torsk, vitling och ål hittades i grunda 
skärgårdsmiljöer, bland annat öster om nation-
alparken. Totalt hittades ett 30-tal fiskarter, 
olika antal på olika djup.

Källa: 
Länsstyrelsen; Inventering och modellering av fisk- och 
kräftdjurssamhällen i Kosterhavets nationalpark 
Rapport: 2017:22

Längs mjukbottnarna i Kosterhavets djup simmar fler 
ovanliga fiskar än man tidigare trott. Det visar en inven-
tering av fisk och skaldjur i nationalparken. Klorockan 
är vanlig, men här finns också ovanligheter som blåkäxa 
och havsmus. Extra roligt eftersom de inte verkar finnas 
på så många andra platser i Bohuslän. 

Fina fisken!

Klorocka – bottenlevande broskfisk med taggar längs med ryggraden. 
Även fenorna har taggar, klarar både salt och bräckt vatten. Kan bli stor, 
största kända vikt: 11,4 kilo.

Blåkäxa – utrotningshotad hajfisk som lever längs Sveriges västkust. 
Nordatlantens minsta hajart, lever normalt på cirka 200 till 700 meters 
djup. 

Havsmus – bottenlevande djuphavsfisk, trivs på mjuka bottnar ner 
till 1 000 meters djup. Sover på dagen, kan bli 150 centimeter lång och 
bortåt 40 år gammal. Har en giftig tagg på ryggen.

Lyrtorsk/Bleka – hotad art, sällsynt i inventeringen. En torskfisk 
som kan bli 80 centimeter lång, uppskattad matfisk.

Vitling – vanlig fiskart i inventeringen. God matfisk. Simmar ensam 
och i stim, kan bli 20 år gammal.

Spetslångebarn – näst vanligaste arten i inventeringen på 30–130 m, 
en ålliknande bottenfisk som lever i gångar på dyig botten. 

I detta nummer av Allihopa kan du upptäcka några av Kosterhavets fiskar 
som simmar runt bland tidningens sidor. K

lorocka
Foto: Inge Lundberg

Foto: Inge Lundberg
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I nom kort kan räkor, ostron och 
hummer få konkurrens av nya dol-
disar från havets djup. I projektet 
Scary Seafood med marinbiolog 
Christin Appelqvist som projektle-
dare kopplas ny mat från havet till 

entreprenörskap i olika former. 
– I havet finns dolda tillgångar, 

menar Christin som också berättar att 
intresset för att äta speciell mat är en 
växande reseanledning. Helt enkelt för 
att lokala råvaror, produktionsmetoder 
och sammanhanget runt den mat man 
äter uppskattas av allt fler. Lägg dess- 
utom till en dos äventyr samt hälsoef-
fekter och spänningen stiger. I till ex-
empel alger finns många nyttiga ämnen, 
såsom omega-3 fettsyror, vitaminer och 
mineraler. 

Nya stigar
Men räcker det inte med räkor, musslor 
och ostron? Faktum är att ett steg bort 
kan maten vara både säkrare och väl 

Med öppna sinnen kan hjärtmusslor, tångräkor, sjöpung, 
strandsnäckor och trollhummer snart bli nya favoriter. Allihopa 

har nosat på nya smaker från havet och lyssnat på Arne Duinker, 
expert på marin mat vid norska Havsforskningsinstitutet.

så god. Bland sniglar och alger finns 
många prima sorter. Exempel på fiskar 
som glöms bort på matbordet är flundra 
och läppfisken berggylta, den senare 
anklagas ofta för att ha för mycket ben 
i köttet. Men rätt filéad är detta inget 
problem. 

Arne fortsätter att dela med sig: 
Strandkrabba – dela den i två delar, stek 
i vitlökssmör och koka en stund i vin 
och buljong. Det blir en prima grund 
för en bra soppa eller paella. Troll-
hummer – ät bara stjärten, koka som 
hummer. Musslor, hjärtmusslor och 
sniglar (strandsnäcka) är toppenmat. 
Just strandsnäckan med sin lilla snigel i 
snäcka ratas ofta, men den smakar gott 
på utflykten. 

– Allt som behövs är en liten kaf-
fekittel på öppen eld, en liten planta 
tång i botten. Snäckan ska kokas max 
en minut. Plocka ut snigeln med en nål 
och låt dig väl smaka. För de speciellt 
intresserade finns arter som; anemoner, 
havsnejlika, sjöpung och maneter. 

– Maneter innehåller kalciumbin-
dande proteiner som kroppen slutar att 
producera vid stigande ålder - tänkvärt 
för den som vill hålla kroppen i trim 
hela vägen, avrundar Dunkier.

SCARY!
“Just strandsnäckan 
med sin lilla snigel i 

snäcka ratas ofta, men 
den smakar gott på 

utflykten.”
– Gyltan lever av kräftdjur och 

smakar gott. Stek den i wokpannan 
med lite tång till, och den blir snabbt en 
favoritfisk, intygar Arne Dunkier, expert 
på marin mat från norska Havsforsk-
ningsinstitutet i Bergen. Sådan fisk är 
inte omöjligt att få på bortåt kilot i garn 
eller på pilk.

•	 Kartlägger marina råvaror som vi idag sällan nyttjar 
men som ofta förekommer i fiskarnas bifångster 
eller som är vanliga på västkusten.  

•	 Vill visa på möjligheterna för arter som kan bli nya 
produkter för restauranger eller erbjudas av entre-
prenörer inom upplevelseturism.  

•	 Arter i fokus är maneter, hjärtmusslor, tångräkor, 
hästräkor, trollhummer och simkrabbor. Uttaget 
måste vara hållbart, visar sig efterfrågan vara stor 
ska möjligheterna till odling undersökas. 

•	 För finansieringen svarar bland annat Leader Bohus- 
kust och gränsbygd och Västra Götalandsregionen. 
Maritima klustret i Västsverige är en av parterna. 
Projektet leds av marinbiolog och forskare Christin 
Appelqvist vid Tjärnö, Göteborgs universitet.

Projektet Scary Seafood:

Är det här med Scary Seafood verkli-
gen något som kan ge arbete i fram-
tiden?

– Ja absolut! Måltiden kan vara den sam-
lande faktorn för många företag lokalt – ett 
företag odlar, ett annat packar och säljer 
produkter, ett tredje tillagar och serverar. 
Upplevelsen runt maten förpackas och säljs av 
ett fjärde företag i kombination med övernatt- 
ning. Ett femte ordnar aktiviteter, festivaler 
eller tävlingar som kopplar till produkten eller 
maten, souvenirer säljs i lokal butik. Scary Sea-
food kan bli ett nytt nav för entreprenörskap 
och skapa många nya arbeten i framtiden.

Hur får jag veta mer?
Om man är nyfiken och vill lära sig mer, eller 
om man som företag undrar hur man kan 
hoppa på tåget så har vi en företagsmässa den 
26 oktober på Tjärnö Marina Forskningssta-
tion. Temat för mässan är miljöteknik för ett 
renare hav, hållbar turism och den nya maten 
från havet “Scary Seafood”. På mässan får du 
chans att diskutera nya affärsmöjligheter med 
några av landets mest framstående forskare.

Vilka vänder sig mässan till?
Företagare har förtur på mässan, detta beror 
på att det är begränsat antal platser. Har man 
frågor om mässan får man gärna kontakta mig.

Har du smakat på någon sjöpung?
– Haha! Nej det har jag tyvärr inte. Vi får hop-
pas det blir provsmakning på mässan.

Fiskaren Torbjörn Sixtenssson stoltserar med en sexbent goding!

Tjenare Hasse!

Hans Friberg, Näringslivsutvecklare,
Strömstads kommun
Hasse svarar på frågor om företagande i Strömstads 
kommun; hans.friberg@stromstad.se

Foto: Albin Dahlin
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Göstases - 
Moules frites

Backlunds bageri, bistro & bar - 
Svenska smørrebrød från havet

Laholmens fisk & skaldjursbistro - 
Räkbaguette

Heat -
Wokade musslor 

asian style

Hallå där!

Allihopa möter ungdomsarbetar-
na Susanne och Anja på stan. 
Över en kopp kaffe berättar de 
med glädje om jobbet – att ta 
ungas frågor på allvar.

Susanne som arbetat med människor i 
hela sitt liv älskar att möta unga män-
niskor. Anja kallar henne nyfiken och 
genuint intresserad av ungdomsfrågor. 
Susanne vill verkligen veta mer om dem 
hon möter.
– Den bästa känslan är att åka från 
jobbet och känna att idag har jag nog 
gjort skillnad, det är det som driver mig, 
berättar Susanne och smuttar på kaffet.

Anja flyttade nyligen till Strömstad, hon 
kommer från Mellerud och har bott 
många år i Oslo. Arbetslivet har ägnats 
åt missbruksproblem, främst hos vuxna. 

Nu arbetar hon vid Strömstads kom-
mun med ungdomsfrågor halva tiden 
och med vuxna halva tiden.

Susanne och Anja finns tillgängliga för 
kommunens unga – hit kan man vända 
sig som komplement till skola, kuratorer 
och ungdomsmottagningen.
– Vissa saker kanske man inte vill prata 
med sina föräldrar om, eller så känns 
det inte rätt att gå till skolans kurator.
– Då är det bara att höra av sig till oss, 
vi finns här! Vi har tystnadsplikt så 
det som sägs till oss stannar hos oss! 
Telefonsamtal och möten dokumenteras 
inte, berättar Anja.

Som ungdomsarbetare får de många 
frågor, det kan handla både om en själv 
eller någon annan man är orolig för. 
Vanliga frågor kan gälla skola och fritid, 

vänskap och ensamhet, alkohol och 
droger, kärlek och sexualitet.
– Vi tycker alla frågor är viktiga, med 
oss kan du prata om allt!

Kollegorna fikar vidare på Oscars- 
platsen, diskuterandes med en härlig 
jargong. Det märks att de brinner för 
sitt jobb! Susanne och Anja finns ofta 
på plats där ungdomarna är: på skolan, 
i stan, i gallerian, eller där de kan hjälpa 
till eller behöver finnas tillgängliga.

Kontakta ungdomsarbetarna: 
Anja Helland; 070- 24 78 510, 
anja.helland@stromstad.se
Susanne Andersson; 070-55 00 758 
susanne.andersson@stromstad.se

Susanne & Anja
– en väg in för unga
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E n fiskmås mot klarblå 
himmel, undervattensmiljö 
med valar som drar fram i 
djupet. När företaget Vilo-
kan Group ska presentera 
sig på film står havet och 

naturmiljön i centrum. 
– Vi står för värden som frisk 

luft och levande hav, säger Johan 
Brandberg vars företag har ett 
vinnande koncept i en tid där mil-
jöhänsyn är både en konkurrensför-
del och värdeskapare för moderna 
företag. Bra reningsteknik är dess- 
utom bra för ekonomin. Återvin-
ning/cirkulering av lösningsmedel 
och processvätskor minskar utgift-
erna och förenklar hanteringen. 
Nyligen togs ett nytt steg i affärsut-
vecklingen i form av ett utökat och 
långsiktigt tjänstesamarbete med 
Swedavia, tidigare Luftfartsverket. 
Fokus: rening av spillvatten samt 
återvinning av glykol från avisning 
av flygplan från alla Swedavias 
flygplatser. 

– Även Sveriges största privatäg-
da flygplats Skavsta har kontrakt- 
erats liksom Gardemoens flygplats i 
Norge, berättar VD. Fler flygplatser 
bland annat i Nordamerika, ligger i 
förhandlingsfas med Vilokan.

Strömstad bra bas
Lokaliseringen i småstaden Ström-
stad har gjorts till en fördel som 
används i det egna varumärket. 

– Strömstads värden stämmer 

med företagets, menar Brandberg 
och syftar på det friska Koster-
havet, Sveriges artrikaste vatten, 
kurortshistorien och småstadsmil-
jön. 
Att behålla ”Älmhultkänslan” i 
Strömstadstappning konstateras 
vara en utmaning för snabbt väx-
ande företag som Vilokan Group. 

Hållbara miljötekniklösningar är het handelsvara när samhället 
ställer om till energisnål och ren produktion. Strömstadsbaserade 
Vilokan Group har slagläge på en internationell marknad och växer 
så det knakar. 

– Vi är ledande när det gäller teknik för rening och återvinning av 
spillvatten och lösningsmedel, säger Vilokan Recycling Techs VD 
Johan Brandberg. 

Bäst i
världen? 

Företagsbesöket: Vilokan

“Vår vision är att ge 
världen en bättre 

miljö, då känns det 
bra att ha ett friskt 

hav utanför 
kontorsfönstret.”

Men utsikten från huvudkontoret 
vid södra infarten, med Kosterhav-
et i blickfånget, hjälper till att hålla 
fokus på värdekedjan.

Ur affärssynvinkel är huvudkon-
torets placering i väster heller ingen 
nackdel.

– Varför skulle man inte kunna 
driva den här typen av företag från 
Strömstad? Vi förhandlar och gör 
affärer världen över via Skype. Lo-
gistiken kan vara en utmaning, men 
med bra bredband är resfria möten 
ett fullgott alternativ. Resetrenden 
går ner inom hela business-to-busi-
ness-sektorn.

– Rekrytering är däremot en 
utmaning i Strömstad, vi behöver 
ekonomer och ingenjörer. 

“Att Strömstad värnar och 
utvecklar sina värden som 
attraktiv boplats ger utan 
tvekan bättre möjligheter 
för företag att rekrytera.“

Vilokan Group AB:
Vilokan Recycling Tech
Vilokan ADF Solution
Arom Dekor AB
Arom Dekor AS

Omsättning: 250 mkr (2017), 
prognos 300 mkr (2018)

Huvudkontor koncern: Strömstad

Antal anställda: totalt cirka 60

Exempel på kunder: Swedavia, Volvo, Scania, 
Sandvik, ABB, Ragnsells, SKF, Tekniska verken i 
Linköping, XR-miljö i Skövde

I fokus just nu: Ny produktions- och renings- 
anläggning för spillvatten samt återvinning 
av glykol vid Arlanda flygplats (invigning 27 
september 2018).

Hemsida:  www.vilokan.com
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Johan Brandberg, VD för miljöteknikföretaget Vilokan, vill slå ett slag för tjänsteföretagandet i småstaden Strömstad.

– De behöver inte alltid bo här, 
men vi ser gärna att de gör det. Att 
Strömstad värnar och utvecklar sina 
värden som attraktiv boplats ger 
utan tvekan bättre möjligheter för 
företag att rekrytera. 

Bredare portfölj
Vilokans nisch – slutna avloppssys-
tem för spillvatten – har de se-

“Varför skulle man inte kunna 
driva den här typen av företag 

från Strömstad?“

naste åren fått sällskap av långt 
fler affärsområden i tjänste- och 
teknikportföljen. Det ursprungliga 
bolaget har fått två nya affärsgre-
nar och företaget har idag blivit till 
en bolagsgrupp, Vilokan Group. 
Metoder för rening och återvinning 
av vatten och lösningsmedel erb-
juds inom verkstads-, elektronik-, 
kemi- och läkemedelsindustrin samt 

logistik och transportsektorn. 
– Slutna system utan utsläpp av 

miljöfarligt spillvatten och rest-
produkter efterfrågas i allt större 
omfattning, menar Brandberg vars 
orderbok imponerar. Bland de 
senare uppdragen finns till exem-
pel att rening och återvinning av 
spillvatten från Volvo lastvagnars 
tillverkning på Hisingen.  

Smått & gott

Det gamla urverket med texten
Lindroths Stockholm 1924 gjutet i järn 
står avundsjukt i skuggan av “vår” tids 
elektronik i Stadshusets klocktorn. Det 
är den lilla lådan mitt i bild som idag 
skänker oss rätt tid. 

Kulturhuset Skagerack har slagit upp sina portar och hela sommaren är full av 
fantastiska evenemang för både besökare och Strömstadbor. Det blir foto-
vernissage, vetenskapsfestival, fotbolls-VM på storbild, latinafest, barockkonsert, 
opera och en massa mer. Välkomna till ditt kulturhus!

Aktuellt program: www.stromstad.se/kultur

Din kultur!

Ly

rtorskNu söker vi i Strömstads kommun 
kontaktpersoner som kan bidra med 
stöd och hjälp i vardagen för personer 
som kanske har få anhöriga och vänner. 
Det kan också gälla en person med ett 
funktionshinder som gör att man inte är 
så bra på att ta egna initiativ.  
Ersättning utgår. Som kontaktpersoner 
har du tystnadsplikt, det innebär att du 
inte får berätta om den person du har 
varit stöd för.

Intresserad? 
Kontakta biståndshandläggare 
Bente Dahlgren: 0526-190 96, 
bente.dahlgren@stromstad.se

Städa en strand - ett kungligt nöje!
Är din strand eller badvik full med plast och annat skräp? Då kan du 
själv göra en insats. Samla ihop skräp är vi är bra på i Strömstad!

Förskolor, skolor, politiska partier, föreningar och många enskilda har i vår städat 
vår kust och skärgård. Fint besök fick vi när självaste Kronprinsessan Viktoria 
strandstädade på Koster i maj. Tyvärr fortsätter skräp att flyta iland. 

Strandstädarkartan är en god hjälp för dig som vill städa. Klicka in på www.renkust.
se, välj fliken ”karta”. Har du städat och vill att skräpet ska hämtas rapporterar du 
det. Hämtbehovet kommer efter ett tag att synas som en gul flagga på kartan. Det 
går också bra att rapportera in att stranden i fråga behöver städas. Har du städat 
och tagit bort skräpet själv kan du redovisa även det.

Skräp som dumpas i havet eller flyter ut från städer via dagvatten, är ett stort 
problem för alla marina djur och växter. En stor del av skräpet hamnar också på 
våra stränder. Det beräknas att 8 000 kubikmeter skräp varje år sköljer upp på 
Bohusläns stränder. Strömstads kommun städar årligen stränder i samarbete med 
grannkommunerna. Nyligen beviljades statliga pengar till utökade insatser. Men 
fortsatt behöver vår kust din hjälp!

Så kan du bidra:

•	 Bli en Kusträddare!, årlig städdag arrangeras av 
Håll Sverige Rent, 
www.hsr.se/radda-haven-med-oss

•	 Via Städa Sverige kan din 
förening vara aktiv. Städa 
Sverige är idrottsrörelsens 
egen miljöorganisation, 
www.stadasverige.se

•	 Städa själv och rapportera via 
Strandstädarkartan,  
www.renkust.se

Stadshusets klocka

Medmänniskor sökes!
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PLANER

– Vackrare stadsrum, ett centrum 
som man vill vara i, där man vill sitta 
still eller promenera. Man ska bli 
nyfiken och vilja röra sig i staden. Unni 
Liljegren fortsätter:  

– Planeringen ska värna och utveckla 
karaktären på de olika rummen i staden, 
olika platser ska kunna användas på 
olika sätt. 
Det gröna och blåa ges stor betydelse 
i planeringen. Att ta tillvara stadens 
kontakt med vatten i väst och öst har 
varit ett återkommande önskemål i de 

Mer kontakt med havet, vackra 
platser som används och ett 
centrum att bli nyfiken på – det 
är centrala tankelinjer när planer-
na för det framtida Strömstad tar 
form. 

– Staden ska utvecklas och få 
en tydligare identitet, resonerar 
Unni Liljegren, stadsarkitekt och 
Björn Richardsson, planerare vid 
Strömstads kommun. I höst är 
det dags för Strömstadsborna att 
tycka till om de nya planerna.

dialogmöten som ordnats på temat 
stadsutveckling det senaste året. Bättre 
vattenkontakt kan handla om att 
förbättra promenadstråk utmed kajerna 
och om nya upplevelser längs vägen. 
De gröna värdena handlar om grönytor 
och närmiljöer där boende och 
besökare vill vistas. 

– Vi vill värna grönytor i syfte att 
skapa en god boendemiljö, säger Björn. 
Det främjar både trivsel, naturvärden 
och vardagsmotionen för boende. 
Bakom kommande förslag ligger en 
gedigen inventering av hur vi använder 
våra grönytor och vilken funktion de 
har för ekosystemen i tätortsmiljön.

På många plan
Planering och utveckling av staden 
pågår på många plan. De långsiktiga 
riktlinjerna sätts på pränt i en så 
kallad fördjupad översiktsplan som 
inte bara inkluderar Strömstad, utan 
också Skee och allt däremellan. 
Här ska utvecklingsområden för 
allt från bostäder till rekreation och 

Kreativa
verksamhetsområden läggas fast. 
Utmaningen är att hitta rätt områden 
för rätt utveckling, att förtäta och 
utveckla staden utan att äventyra dess 
kvaliteter.

För Strömstads del pågår parallellt 
utveckling av enskilda platser i centrum, 
i fokus just nu står Plagen vid södra 
hamnen och Oscarsplatsen mellan 
torget och badanstalten. Platser vars 
användning och utformning diskuterats 
ingående med fastighetsägare och 
köpmän.

Tyck till om FÖP Strömstad-Skee i höst
En fördjupad översiktsplan lägger fast den 
inriktning vi vill ha i Strömstad och Skee under 
många år. Ett förslag kommer att diskuteras 
under hösten 2018. Arbetet tar avstamp i 
kommunens vision för 2030 med mål om ökat 
invånarantal och en fossiloberoende kommun.
I dialog med Skeeborna väntas planen peka ut 
flera nya områden som möjliga för bebyggelse. 
Gång- och cykelförbindelser ses som viktiga 
för lokalsamhällets utveckling.

Förslag på ny utformning av Plagen – mötesplats och yta för evenemang.

Förslag på ny utformning av Oscarsplatsen 
– Sittplatser, lekplats och vattenkontakt på flera sätt.

Till höger: Unni Liljegren, stadsarkitekt och 
Björn Richardsson, planerare vid Strömstads kommun.
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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 magasinet Allihopa. Och tack till alla ni Strömstadsbor 
och besökare som gör Strömstad till en fantastisk plats för oss allihopa!

Stort tack!

Sugen på mer?

Surfa in på kommunens hemsida! Där 
finns både spännande nyheter och viktig 
information. 
www.stromstad.se

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

Blåkexa

En glad kronprinsessa! Kanske för att hon just fått möjlighet att hjälpa till med att hålla våra stränder rena 
och fina inför sommaren. När kronprinsessan Victoria besökte Koster under maj månad så stod strandstädning 
på agendan. Vanligt skräp att hitta på stränderna är små färgglada trådar från fiskarnas nät, dessa kallas “dolly 
rope” och behöver oftast plockas ett och ett.  

Kranmärkning är en nationell hållbarhetsmärkning för företag 
och verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.
Det finns inga eller få anledningar till att servera annat vatten än det kommunala 
kranvattnet. Hälsosamt och hållbart, utan transporter och avfall. Det kostar inget att 
bli kranmärkt. Kranmärkning är ingen certifiering, det innebär att företaget själva 
ansvarar för att leva upp till vad det innebär att vara kranmärkt. 
Företag som kranmärks får ett intyg i form av ett signerat diplom och två 1 liters 
glasflaskor med kranmärktetiketten.

Läs mer och ansök här: www.stromstad.se/kranmarkt

Välj Kranmärkt!
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