
                  

   

Den 19 september kl. 19 tar vi nästa steg i 

stadsutvecklingsarbetet i Strömstad! 
 

”Framtidens centrum i Strömstad” 
 

Nu är det dags att träffas igen för att diskutera hur vi ska kunna genomföra våra drömmar 

om framtidens Strömstad - hur tänker vi oss Strömstad år 2027? Så här sammanfattade vi 

våra visionstankar vid workshopen den 11 maj 2017: 

”Strömstad har blivit en ännu tryggare, varmare, öppen och välkomnande stad. Vi upplevs 

som levande genom upplevelser, strandpromenader, restauranger, torg, bad, kultur och 

mötesplatser. Hela året! Kärleken till havet och människorna skapar vår identitet och har 

gjort Strömstad till det självklara besöksmålet och bostadsorten för alla livsnjutare och 

naturälskare.” 

 

 

 

Vad behöver vi göra tillsammans för att uppnå visionen?  

Välkommen till nästa möte den 19 september! Efter en kort sammanfattning av tidigare 

seminarium diskuterar vi vilka strategiska åtgärder vi behöver prioritera. Hur förbättrar vi 

utbudet, mötesplatser, utseendet, funktionen och hur positionerar vi stadskärnan?  

Dina idéer är viktiga! 

Arbetet leds av Tomas Kruth och Susann Haggren från Fastighetsägarna GFR. 

För mer info om Tomas och Susann se www.fastighetsagarna.se/gfr/kontakt  



                  

 

Datum: 19 september 2017 

Tid: 19.00 - 21.00, kaffe/te och wrap finns serverat från kl. 18.30 

Plats: Scandic Laholmen  

Arrangör: Projekt Urban Platsinnovation, Strömstads kommun 

Anmälan: infocenter@stromstad.se, senast den 15 september 

 

Tidigare stadsutvecklingsträffar den 7 februari, 20 april och 11 maj ligger till grund för kommande 

workshop 19 september:  

Den 7 februari var det kick-off för det gemensamma stadsutvecklingsarbetet i Strömstad med 

föreläsningen ”Nyckeln till stadens framgång” med Björn Bergman från Svenska Stadskärnor.  

Den 20 april var det föreläsning och diskussion med Rudolf Antoni från Fastighetsägarna med temat 

”Den attraktiva staden” då vi också fick ta del av Västerås arbete och väg till utmärkelsen ”Årets 

Stadskärna”.  

Den 11 maj genomfördes en workshop med Tomas Kruth från Fastighetsägarna då vi arbetade fram 

en gemensam målbild och vision för Strömstads centrum. 

 

 

Varmt välkommen till nästa viktiga steg i stadsutvecklingsarbetet i Strömstad 19 september! 

Åsa Massleberg, projektledare Urban Platsinnovation Strömstads kommun 

Kontakt: asa.massleberg@stromstad.se 

Arrangemanget är kostnadsfritt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Urban Platsinnovation 
Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer 
attraktiva för både invånare och besökare. Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och 
upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum.  
 
Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls 
kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner. Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel 
via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 
2018. 
 

  

 

 

 


