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Inledning
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.
Ansvarig utgivare Maria Kvarnbäck, tel. 0526 - 191 84 Produktion Strömstads kommun Maria Kvarnbäck Jenny
Åslund Tove Meyer Henrik Lysén Layout / formgivning Henrik Lysén Foto Karin Björk Foto, text & form
kristinagillerstedtphotography
Tryck Nordbloms Trycksaker AB Upplaga 8 500 st Omslag: Amber Graphic 200g Inlaga: Amber Graphic 120g
Amber Graphic tillverkas vid Arctic Paper Munkedal och är certifierat som en miljömässigt ansvarstagande
produkt.
På omslaget fryser: Henry, handboll / Måns, badminton Tove, gymnastik / Melvin, innebandy Tuva, simning /
Lilly, ridning Oscar, hockey / Elvira, taido & Irma, fotboll.

Ledare
Så möts vi igen i ett nytt nummer. Denna gång tittar vi in under skalet på Strömstad som boplats. Här ryms
förstås alla kommundelar även om vi i detta nummer fördjupar oss mest i Strömstad som centralort.
Strömstad sticker ut som en av få verkliga städer i Bohuslän. Länet rymmer många små orter och samhällen,
men städer finns det inte många av. Vårt läge nära Norge tillför staden ytterligare en dimension, över gränsen
flödar varje dag både människor, varor och tjänster tur och retur. Det ger oss ett utbud motsvarande det i en
betydligt större ort! Samtidigt har vi vår fantastiska bomiljö med Kosterhavet, härliga skogsmarker inåt land,
fjordlandskap och en storslagen skärgård. En kombination av stad och landskap som ger puls och idyll hela
året!
Allihopa hälsar i detta nummer på hos företag, föreningar och personer som bidrar till det pulserande och
idylliska Strömstad. Hit hör driftige elföretagaren Anders Olausson, Strömstads handbollsförening,
hemvändaren Ludvig Toftedahl och handelsresande Boris Nilsson. Evert Dahlgren finns inte längre, men hans
fotoskatt lever kvar – Allihopa bjuder på en bildkavalkad. Vi gör också ett nedslag på Strömstad gymnasium, en
skola med stark utvecklingskraft, inte minst tack vare de många elevföretag som varje år startar vid skolan!
Kommunens planerare, Björn Richardsson och Elin Solvang, berättar om hur god planering kan säkra både puls
och idyll för framtiden - varsam utveckling ska gå hand i hand med bevararande av natur- och kulturmiljön.
Samhällsplanering tar tid, men så är också viktigt att det blir rätt.
Jag önskar er alla ett riktigt bra start på det nya decenniet! Tillsammans ser vi till att Strömstad fortsätter att
vara den bästa platsen att leva på!
Mats Brocker Kommundirektör

Puls & idyll hela året: Konferensstaden Strömstad
Kick off, Kick on, julbord, produktlanseringar, temamöten eller kanske träningsläger – konferenssäsongen i
Strömstad är lång och intensiv.
Konferensstaden Strömstad har mycket att erbjuda, det har både små och stora företag liksom organisationer
upptäckt. Att prata om att ”förlänga säsongen” är inte längre särskilt relevant för anläggningarna där
semesterfirare direkt följs av den stora konferensvågen både höst och vår.
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– Vi ser egentligen bara en liten dipp kring skolloven, säger Helen Berntsson, marknadschef vid Scandic
Laholmen.
Förutom möten, powerpoints och fika i olika former är Strömstads alla konferensanläggningar duktiga på att
fylla konferenserna med unika upplevelser. Det kan handla om middag ute i skärgården, guidade turer i stan,
en utflykt till Ursholmen eller hummersafari när tiden är inne. I Strömstad erbjuds många och trevliga
aktiviteter i vackra miljöer som gör konferensen minnesvärd.
– Den sociala delen av konferensen får allt mer utrymme, säger Lena Kempe VD på Daftö Resort. Förutom
lokalerna värderas aktiviteter och upplevelser högt. Både företag och föreningar kommer hit, ofta tar
deltagarna med sig sina familjer för att skapa samhörighet på ännu fler nivåer.

Värdskap ger helhet
Som kurort med gamla anor ligger värdskapet i Strömstads natur. Värdskapet blir extra bra när företagen
hjälps åt och delar med sig, att samverka för att nå en riktigt lyckad konferens är ett framgångsrecept. Det
ökar också kapaciteten. Årligen ordnas här riktigt stora konferenser som kräver att de största anläggningarna
gemensamt tar emot besökare. Bara fantasin sätter gränser för skapandet av konferenskoncept på en plats
som Strömstad. Anläggningarna intygar att här finns oändligt många variationer av aktiviteter inom korta
avstånd.
– Vi drivs av att hitta på unika lösningar och konferensupplägg som ger alla deltagare upplevelser utöver det
vanliga
– så visar vi också fram Strömstad på bästa sätt, resonerar Tirill Saegrov, Key account manager vid Scandic
Laholmen.

Nya tider och fler gäster
Det är inte bara konferensbesökare som fyller hotell och lokaler. Sedan Strömstad fick nya sporthallen Nordby
Supermarkethallen har ett ökat antal landslag, elitklubbar och föreningar sökt sig till Strömstad. För dem har
också platsen mycket att erbjuda.
Elitklubben väljer kanske ett hotell som boplats i samband med återkommande arrangemang, medan
föreningen på träningsläger föredrar att sova på golvet i en gymnastiksal. Oavsett var och hur så tillför
värdskapet och platsens unika möjligheter något extra. Vad som är en unik upplevelse kan förstås variera, men
träningspass på kallbadhuset intill ett glittrande hav smäller nog högt både för en elitutövare och en
morgonpigg konferensdeltagare innan dagens möten.

Puls och idyll hela året
Många företag och organisationer från Norge ser fördelar med att förlägga julbordet, kick-offen eller
produktlanseringen i Strömstad. Här bjuds trevligt boende, god mat och unika upplevelser samtidigt som man
kan handla med sig favoriter hem.
– Vi ser att konferenssäsongerna blir längre och gästerna fler, i Strömstad kan vi erbjuda både idyllen vid
havskanten och småstadens puls hela året, säger Annika Fritzén Commercial director på Strömstad SPA och
Resort.
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Fritidens hjältar
De uträttar stordåd, men står sällan i fokus. Bakom varje träning, aktivitet och evenemang finns eldsjälar,
personer som satsar tid och engagemang för den hobby eller sport de brinner för. Allihopa har träffat hjältar
ur det lokala föreningslivet.

Strömstad handbollsklubb SHK
Strömstads handbollsklubb, SHK har sedan starten 1994 växt till att idag 25 år senare, ha närmare 250 aktiva
handbollsspelare, lika fördelat på tjejer och killar, kanske med någon övervikt på tjejsidan.
Allihopa har träffat Patrik Zäll, ordförande i en klubb med stark klubbkänsla och tydliga visioner. Även om
Strömstads handbollsklubb på senaste tiden fostrat många riktigt duktiga handbollsspelare så är det främst för
glädjen och gemenskapen som Patrik tycker att man ska prova på handboll.
– Hos oss är det ingen elitsatsning, det är den sociala fostran vi brinner för med gemenskap, kamratskap och
klubbkänsla, säger Patrik och fortsätter: Det är klart att många drömmer om att bli handbollsproffs, och mest
troliga är att du genom handbollen får både minnen för livet och riktigt goda vänner.
I Nordbyhallen denna måndagskväll avlöser träningarna varandra, efter efter flickor 10år är det dags för pojkar
i samma ålder som har Patrik som tränare tillsammans med Magnus Hilmersson. De har också hjälp på plan av
spelarna Saga Zäll och Marcus Kulic.

Klasshandbollen
Snart är det dags för ”klasshandbollen”, en turnering för alla andraklassare i kommunen. Här får många upp
ögonen för handbollen och klubben får nya spelare. Klasshandbollen drivs av klubbens egen Linnea Ejdelind
som är tränare för pojkar 12 år och sitter i vår styrelse förutom att hon också är spelare och tränare för
damlaget.
– Hennes engagemang för klubben är något alldeles extra, menar Patrik.
– Vi är många som är engagerade i klubben. Med 14 aktiva lag behöver vi vara många som tränar, vi är idag 30
tränare. Vi har som inriktning i klubben att ungdomslagen ska vara med och bidra aktivt. Vissa hjälper till med
träningar medan andra är domare under våra hemmamatcher.
– Det är viktiga insatser, inte minst då de också är förebilder för de yngre lagen. Marcus som hjälper oss här
idag skadade sig ganska illa under helgens match, men här står han redan på måndag kväll och hjälper till. Det
fina med handboll är att det är en jämlik sport – här har ju handbollsförbundet verkligen gått före och är ett
föredöme.
Jämlikheten är en viktig sak även för våra sponsorer. Att vi har lika delar tjejer och killar som är aktiva lyfter de
fram som anledning till att samarbeta med oss, kommenterar Zäll.

Tjenare Kurt!
Hur ser framtiden ut för föreningslivet i Strömstad?
Föreningslivet i Strömstad har bra förutsättningar! Bland annat genom en oslagbar kombination av alla olika
idrottsanläggningar och Strömstads turism. Om föreningsliv, kommun och näringsliv fortsätter att arbeta med
dessa komponenter kommer det generera många positiva effekter för alla.
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Varför är det viktigt med föreningsliv och idrott?
Att engagera sig i en förening ger dig så mycket mer än bara 45 minuters svett! Det skapar förutom god
träning – samhörighet, gemenskap, skratt och glädje. Men du blir även en samhällsbyggare som gör platsen du
lever på bättre. Det finns enligt mig ingenting som förenar och blandar människor från olika bakgrund,
samhällsskick och kulturer som föreningslivet, där är alla med på samma villkor.

Om man inte själv vill träna kan man engagera sig ändå?
Absolut! Som förälder kan du till exempel engagera dig i dina barns föreningar. Du kommer få en rikare
relation med dina barn och dina barns vänner, men även få en gemenskap med andra föräldrar som deltar på
träningar och matcher.
Det är alla vuxnas uppdrag att vara en bra förebild, och ett sätt att visa det är att engagera dig i dina barns
intressen. Men det är inte så viktigt hur mycket du engagerar dig, det är att du engagerar dig!

Jakten på den perfekta kartan!
Primärkartan är den grundläggande kartan som alla andra kartor baseras på. Får du en karta av till exempel
lantmäteriet eller om du tittar på google maps så har de hämtat underlag från primärkartan. Det är den
noggrannaste kartan som finns.
Allihopa träffar Johan, Emma och Jon från Strömstads kommuns kart- och mätenhet. De uppdaterar
primärkartan ständigt och berättar att de aldrig kommer att bli färdiga
– Platsen förändras ständigt och ny utrustning gör att vi kan mäta mer och noggrant. Vi mäter bland annat in
byggnader, vägkanter, staket, murar, fiberkablar, belysningsstolpar och höjder. Allt det som behövs för att vi
exakt ska veta var saker och ting finns.
Varje dag i ur och skur kånkar de runt genom skogens sumpmark och över stadens bakgårdar för att skapa ett
bra kartunderlag för den som behöver. Och dyker de upp oanmälda på just din tomt, var inte orolig! De är inte
ute efter att se om ditt garage står på rätt plats. De vill bara mäta så att kartan stämmer
– Ibland om vi ser att det är någon hemma där vi ska mäta så knackar vi på. Men det är svårt att hinna med att
kontakta alla, vi mäter ju överallt, hela tiden, förklarar Emma.
– Vi är inte ålagda att kontakta markägaren, men det är trevligt att göra det. Ser du oss och är nyfiken på vad vi
gör så är det bara att fråga, vi berättar gärna!
Just denna regniga onsdagsmorgon ska de ut och markera var en fiberkabel ligger så att den inte grävs av
under ett kommande grävarbete – och de vet exakt var den ligger!

Strömstad gymnasium tar för sig!
Hälsofrämjande insatser genom idrottsprofil, hälsa och livsstil på schemat. Havet i fokus i samarbetet med
Tjärnö marina forskningsstation, framgångsrika UF-företag och källkritiskt arbetssätt. Strömstad gymnasium
tar för sig och lockar allt fler elever till skolans yrkes- och högskoleförberedande program.
Bra resultat, ny webbplats och ny verksamhetschef - det händer mycket på Strömstad gymnasium! Även
resultaten pekar i rätt riktning. Skolverkets statistik visar att nästan 94 procent av alla elever slutför gymnasiet
med godkända betyg/tar examen. Och andelen behöriga lärare ligger i nivå med riket; 81 procent.
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Idrottsprofil hittar sin form
Skolans nysatsning på Idrottsprofil, att ge idrottsintresserade ungdomar möjlighet att använda del av
studietiden till sin sport, har fallit väl ut. Ekonomiprogrammet fortsätter att vara populärt, inte minst tack vare
sitt fokus på entreprenöriell utveckling genom ”Ung företagsamhet” och möjligheten att starta företag på
skoltid. Efter avslutade studier blir eleven diplomerad gymnasieekonom.
På naturvetenskaplig linje sker ett utbyte med Tjärnö marina forskningsstation och eleverna får gå i närkontakt
med både marina näringar och ekologi. På Samhällsprogrammet väntar under 2020 en fördjupning i den
hundraårsjubilerande svenska demokratin med bland annat ett ungdomsfullmäktige i Strömstad stadshus.

Ett annorlunda vanligt liv
Tärningarna bestämde Strömstad
Ett tärningskast skulle avgöra norrlandsbördige Boris Nilssons öde en sommardag på 1950-talet. Boris och
hans kollega Tage befann sig på marknad i Dals-Ed och fick tipset att det var bra kommers i Strömstad. De
hade egentligen planerat in en annan marknad, det var inte lätt att bestämma sig – skulle de chansa? Boris och
Tage spelade tärning om saken, ödet fick bestämma. Ödet bestämde Strömstad!
Boris Nilsson bjuder in till sitt hem i Strömstad, väggarna pryds av många tavlor och foton på den stora
familjen, i köket spelar radion. I ett av rummen står det hundratals stora tavlor i travar och rader. Boris
bläddrar lite bland dem och visar några fina exemplar, han skakar på huvudet och säger till sig själv att dessa
borde han sälja. Han konstaterar att ett liv går fort och att tiden inte räcker till. 20 år till hade han gärna köpt.
Boris har varit marknadsknalle i nästan hela livet och kan stoltsera med 95 år fyllda. Han har jobbat överallt i
Sverige och beskriver sig själv på norrländsk dialekt som en “knalle”. Han bläddrar i några fotoalbum, bilder på
sig själv när han arbetar hittar han inte, däremot finns det gott om bilder på familj och vänner under de många
semesterresor de gjort. Han drömmer sig bort och berättar om Indien, hur han förundrades över livet hos
några fiskare han såg under resan.
– De arbetade tillsammans med näten i det varma, klara vattnet och sjöng tillsammans när de hivade in.
Fångsten delade de på direkt på stranden. Det såg ut att vara ett mycket enkelt liv. Boris börjar berätta om sitt
eget liv:

Att vara knalle
– Knallelivet kan vara hårt! På vintern kunde det vara 30 grader kallt med långa slitsamma arbetsdagar. Och
nästa dag färdades vi i snöstormar längs de norrländska vägarna mot nästa marknad med förhoppningen av
att tjäna en hacka. En gång höll jag på att krocka med en älg, det var ingen sikt i snöyran och vägen var dåligt
plogad, jag klarade mig med nöd och näppe.
– I början sov jag mycket på hotell, pensionat och hemma hos folk. Ibland fick man dela rum med andra, men
det tröttnade jag på och skaffade en husvagn med TV – det var fint, där fick jag lugn och ro och kunde vila ut
mig efter de långa arbetsdagarna.
– Vi knallar hade god sammanhållning, vi hjälptes alltid åt och oftast var det trevligt folk. Det vi hade mest
gemensamt var att vi var lika fattiga allihopa, säger han och skrattar.
– Den bästa marknaden i Sverige är i Jockmock! När det är marknadsdagar tar nästan hela stan ledigt eller
engagerar sig i marknaden och många ser det som en chans att ha fest, att supa till.
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Under kriget
Boris är ursprungligen från Kiruna och berättar att han under sin ungdom hade olika arbeten inom det militära
hade olika arbeten inom det militära. – När jag var 16 och inte hade jobb gick jag till arbetsförmedlingen, de
frågade hur gammal jag var och jag svarade såklart 18. Då gav de mig en uniform och ett karbingevär, jag
skulle arbeta i luftbevakningen. När jag gick in på fiket i stan med uniformen kände jag mig nästan som en
general. Boris ler brett när han beskriver känslan.
– Detta var under andra världskriget och ibland kom det tyska flygplan in över Sverige som flugit fel – då sköt
vi på dem med våra gevär. I luftbevakningen hade vi det bra, vi fick så mycket mat av kronan att det räckte och
blev över, det överblivna minns jag att vi ofta skänkte till några Samer i närheten som hade det sämre.

Ödet styr
– När man var ung “där uppe” på den tiden hade man inte så många karriärval, och ingen hade pengar. Det var
antingen ner i gruvan eller att försöka ge sig ut på sjön, men ingen av de valen lockade mig särskilt mycket.
Boris berättar att han blev knalle efter att en vän i Stockholm kommit över en tågvagn full av böcker som de
hjälptes åt att sälja, först till kiosker, sedan på olika torg och marknader.
– Och på den vägen är det, en ren slump!
Och några år senare styrde ödet honom alltså genom ett tärningskast till Strömstad. Och tur var väl det! Både
han och kollegan Tage träffade sina fruar här och blev kvar.
Boris har alltid trivts i Strömstad och har känt sig välkommen, trots att han är ”utifrån”. Han tror det beror på
att det alltid strömmat ”nytt folk” till Strömstad, främst sommargäster, men även genom handeln. Han
beskriver att det känns som att han levt två liv, ett i Strömstad under sommarmånaderna då han varit hemma
och ett ute på de svenska vägarna under vintern. Nu tycker han att det är skönt att resandet är över. Och han
är glad att hans barn bor nära, han pekar ut dem på ett stort familjeporträtt på väggen.
Roulette, aktier och simning
Boris verkar inte vara den typen som ligger på latsidan. Varje dag går han till badhuset för att simma, han gör
det för att hålla sig i trim. – En annan sak jag gör varje dag är att kolla till mina aktier. Han visar en dator som
står centralt placerad i hemmet.
– Ibland går aktierna upp och ibland går de ner! Boris pekar med fingret, först i taket och sedan i golvet.
– Aktier är ett stort intresse som jag hållit på med i mer än 20 år. Förr köpte jag mycket oljeaktier, men nu är
det mest solkraft och sådana saker. Mitt tips till alla som ska handla med aktier är att man inte ska stressa,
men om aktien går upp och du vill sälja, sälj bara vinsten och chansa på att det fortsätter att stiga. Men
egentligen kan man inte begripa sig på hur det fungerar säger han och skrattar.
– Roulette tycker jag också är roligt! När jag fyllde 90 år åkte vi till Teneriffa, där spelade jag varje dag. Den
sista dagen hade jag flera högar med marker och skulle bara spela en sista gång till innan jag var färdig. Det
skulle jag aldrig gjort! säger han och gnuggar sig fundersamt i pannan. Men det är roligt när man väl vinner!
Boris minne spänner över nästan ett sekel och han kan berätta spännande historier från hela landet. Han
påpekar att det ofta är slumpen som styrt honom och att man inte kan veta hur saker kommer att bli, eller
vart man kommer att hamna.
På frågan om han har några tips till blivande affärsmän svarar han kort: – Om det är kallt ska man sälja vantar
och om det är varmt ska man sälja solhattar.
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Energiråd för företag
Otäta portar och fönster, illa trimmad ventilation, tryckluftssystem och kompressorer – listan på energitjuvar i
bostäder och företagslokaler kan göras lång. Här kan en insats från kommunens energioch klimatrådgivare
göra skillnad!
Kommunens energirådgivare ger kostnadsfria energiråd till både privatpersoner, företag och föreningar.
Nu vill vi hjälpa fler företag till bättre ekonomi och klimatprestanda! I samband med besök görs en
energigenomgång av företaget för att hitta energitjuvarna. Belysning brukar vara en lågt hängande frukt. Att
anpassa belysningen till lokalens användning är ett första steg, ny belysning kan vara nästa. Övergång till LEDteknik kan spara 50 procent el mot vanliga lysrör.
Att installera solceller och producera egen el är lönsamt på längre sikt. Idag finns det chans att få ett statligt
bidrag på 20 procent för solceller. Lantbrukare kan få upp till 40 procent i bidrag. Energirådgivarna hjälper dig
med ansökan!
Läs mer på kommunens webb: stromstad.se/energiråd

100 procent
Så nöjda är de Strömstadsbor som har hemtjänst med den service de får. (Källa: Socialstyrelsens
brukarundersökning 2019)

Ett kliv för klimatet
Har du en idé om en åtgärd för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från
Klimatklivet. Ansökan är öppen för företag, organisationer, föreningar, bostadsrättsföreningar, kommuner och
andra aktörer.
Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och
andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per
investerad krona. Läs mer på www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Dags att träna motståndskraft
2020 genomförs en rikstäckande försvarsövning för att stärka Sveriges motståndskraft. Totalförsvarsövningen
genomförs stegvis under 2020. Alla Sveriges kommuner deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner,
statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.
Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Strömstads kommun och
invånare har uppgifter inom den civila delen och bidrar till att det svenska samhället fungerar under höjd
beredskap och krig. Inte minst vård, skola och omsorg. För allmänheten kommer totalförsvarsövningen att
märkas främst på de platser i landet där Försvarsmakten genomför sina militära övningar. Var det sker är ännu
inte känt.
Håll koll på kommuens krisberedskap: stromstad.se/krisberedskap
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47 miljoner kronor
Drygt 47 miljoner kronor, det är prognosen för kommunens justerade resultat för 2019 om ekonomin
utvecklas som planerat. Det goda resultatet är välkommet och kommer att användas för
verksamhetsutveckling, för amortering av upptagna lån och för satsningar på utbyggd välfärd. Bland annat
planeras för ett nytt boende för äldre samt ett nytt måltidskök.
Det prognosticerade resultatet är högre än de cirka 30 miljoner kronor som budgeterats för 2019. Förklaringen
är främst finansiella intäkter som inte går att budgetera. Bakom det goda resultatet ligger också 2018 och
2019 års arbete med effektiviseringar i alla verksamheter för att nå målet om ett resultat på fyra procent.
Även bolagen ser ut att samlat gå mot ett positivt resultat 2019.

Galärskepp
På jakt efter Karl XII:s sänkta krigsskepp
Bara sex meter under ytan vid Daftös gästhamn ligger galärskeppet som vittnar om Strömstads dramatiska
historia. Vrakfynden är ytterligare ett bevis på vilken unik plats vi bor på!
Det är en svindlande tanke, att det under en julidag för trehundra år sedan stod människor och såg på när
deras fartyg som de själva varit med och byggt sänktes till botten.
– Kopplingen mellan människoöden och historia fascinerar mig verkligen, säger marinarkeologen Christina
Toreld från Bohusläns museum och blickar ut över det dunkla vattnet. – Kanske sörjde dem sina livsverk eller
så förstod de i stundens allvar att det var det enda rätta att göra för att undgå katastrof. För det gällde att lura
den norsksvenska flottan som härjade utomskärs.
Bara några meter därifrån, under ytan på sex meters djup, befinner sig dykaren Jens Lindström från Nordic
Maritime group och försöker ta reda på om det kan vara galärfartyget Bellona, Lovisa, Pollux eller Kristiania
som ligger där på botten under den tjocka leran. Ett galärfartyg hade många fördelar då man både kunde ro
och segla med det och på så sätt verkligen komma nära land, berättar Christina Toreld vidare.
För vad är det egentligen som har hänt precis här, några meter utanför gästhamnen vid Daftö i slutfasen av
Stora nordiska kriget? Karl XII hade blivit skjuten uppe i Halden under vintern 1718. Sommaren 1719 var den
svenska flottan nära en katastrof då den dansknorska flottan tog kontrollen över stora delar av
kustlandskapet. Fienden låg här ute vid Strömstads kust och väntade på att svenskarna skulle ta hem sina
skepp. Flottan ville lägga beslag på de stora vackra svenska fartygen med alla dess kanoner. Det var dyrt att
bygga skutor så det var vanligt på den tiden att skepp fördes över mellan flottor till olika krigssidor. Svenskarna
gömde skeppen inomskärs, fast tillslut blev de så rädda att de skulle hamna dansk-norska händer och då
bestämde man sig för att sänka sina egna skepp, berättar Christina Toreld.
Historiker har vetat om de sänkta skeppen sedan länge och galären vid Daftö är inte det enda,
historieböckerna vittnar om att så många som fjorton transportfartyg och fyra galärer sänktes under slutfasen
av Stora nordiska kriget.
På plats denna kyliga oktoberdag upptäcker man att skrovet är förvånansvärt intakt. Men det är något som
inte stämmer, med tanke på skeppets bredd verkar det vara alldeles för kort.
– Det verkar som om man har satt eld på fartyget eller möjligen haft en kruttunna i fören och tänt på så att det
exploderat. Man gjorde verkligen allt för att förstöra möjligheterna för att kunna bärga skeppet, säger dykaren
Jens Lindström.
Föremål finns kvar ombord och man plockar med sig en liten muskötkula som använts i ett handgevär och så
upptäcker man lösa bitar från relingen där en liten kanon en gång har suttit. Att bärga ett sådant här skepp är
inte aktuellt. Däremot vill man kunna säkerställa att det verkligen är ett av Karl XIIs krigsskepp, och allt pekar
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på det! Proverna visar att timret är fällt någon gång mellan 1691 och 1706. När man får reda på exakt var det
fällts kommer man på så sätt kunna ta reda på vilket av de namngivna skeppen det är. En animationsstudio ska
också försöka återskapa skeppet såsom det en gång såg ut.
Kanske kan det vara en tröst för alla de människor som stod och såg på hur deras livsverk sänktes till botten
den där julidagen – att vi trehundra år senare ger nytt liv åt historien genom att ställa nya frågor och återigen
fascineras av historiens vingslag.
Källor: Bohusläns museum, Tematidsskriften ”När kriget kom”, Nordic Maritime Group

Framtiden i fokus
Anders Olausson, en av frontfigurerna 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 utmana, vara nyfikna och blicka framåt – det är Br Axelsson AB:s melodi.
Med totalt 40 anställda och kontor i Strömstad och Tanum arbetar de längs kusten, och i resten av landet
också faktiskt. Genom ett kontrakt med Tesla utför Braxel installation av deras laddstolpar till elbilar i hela
landet. Anders berättar att resan med Tesla började en kväll i bastun när han läste i en tidning om
elbilsladdning. Dagen efter ringde han Tesla, Anders hade en idé.
– Min frågeställning var vem som gjorde service och underhåll på Teslas alla laddstolpar. Min idé var att kolla
om vi kunde erbjuda ett serviceavtal. Jag ringde först till Tesla i Stockholm, men där nappade de inte riktigt, så
jag ringde till Teslas Oslokontor och de tyckte att det lät spännande. De skickade ner min fråga till
Nederländerna och till Danmark. Alla tyckte att det lät bra att ha ett mer eller mindre nationellt serviceavtal,
men de tyckte även att vi skulle ta hand om entreprenad, installation och montage! Jag får många bra idéer i
bastun, säger Anders och ler.
Bryter ny mark Han understryker hur viktigt det är med framåtanda och att vara nyfiken. Enligt Anders är
Braxel ingen vanlig el-firma.
– Vi gör “vanliga” el-jobb men vill vara i framkant av utvecklingen! Jag och min kompanjon Anders Edlund sa
tidigt att vi ville utveckla företaget och ta in ny teknik, inom exempelvis elbilsladdning och solpaneler. Vi såg
att framtiden hade en medveten kund som vill ha miljösmarta och energieffektiva lösningar.
– Vi var mycket tidiga med detta, idag är vi ett av de företag längs kusten som kan tekniken bäst. Vi har under
årens lopp kunnat ställa krav och lägga fram idéer till leverantörer och återförsäljare som gjort att de material,
komponenter och armaturer vi använder är mer miljösmarta. Vi gillar att bryta ny mark, det gör att man måste
lära sig nya saker och man måste vara på tårna.

Strömstad in Light visar vägen
Det riktiga startskottet för Braxels miljötänk var när de kört första upplagan av Strömstad in Light tillsammans
med bland andra Strömstads kommun. Här belyser företaget delar av Strömstad och bjuder in föreläsare att
upplysa om smarta idéer, lösningar och tankesätt både för allmänhet och beslutsfattare.
– Strömstad in Light är jätteroligt att genomföra och det växer varje år! Fler och fler personer blir engagerade.
Vi erbjuder ingen spektakulär ljusshow, utan vill skapa en spännande utomhusmiljö med ljus och ljud. Sedan
vill vi skapa ett trevligt event för hela familjen med både mat och kultur.
– Det vi vill se är att beslutsfattare tar framtidens prövningar och miljöfrågorna på allvar, fler borde vara
lockade att ta del av de seminarium som vi ordnar tillsammans med Strömstads kommun. Strömstad In Light
är beviset på att man inte ska vara rädd att prova sina idéer och att vara ödmjuk inför ny kunskap. Eventet har
lärt Braxel vad vi tycker är viktigt, hur vi vill arbeta och vart vi är på väg.
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Små steg framåt
Anders understryker att även Braxel som företag kan bli mer miljösmart, men att de blir bättre och bättre – Vi
har anammat detta med en balanserad infallsvinkel och tagit små steg framåt hela tiden. De små sakerna kan
göra stor skillnad! Vi sorterar exempelvis allt vårt “byggskräp” noga och kör bort det för återvinning och sedan
vi skaffat elbilar till alla inom företaget så ser vi att vi har börjat tänka annorlunda, nu planerar vi våra dagar
effektivare för att minska tiden i bilen. Den största skillnaden är dock för vår kund som sparar pengar på att ha
energieffektivare hem med miljösmarta lösningar och medvetet valda komponenter. Det känns bra, för att det
är bra!
– Det märks tydligt att det är nya tider nu och att folk börjar få upp ögonen för miljösmarta val. Detta året har
vi upplevt en riktig “boom” när det kommer till elbilsladdning hemma och solpaneler på de privata villorna. Vi
är glada att vi valde att blicka framåt när vi tog över för 10 år sedan! Anders tar en sipp på sin kaffe och
förklarar avslutande:
– Det Braxel står för är inte så komplicerat: Vi vill att du som kund ska få den bästa möjliga servicen, få
möjlighet att göra miljösmart val som är bra för oss alla och för framtida generationer – men även bra för din
plånbok.

Företagsfakta:
1974 tog bröderna Thore och Uno Axelsson över Myhres El i Björnäs, Tanumshede och drev den fram till 2003.
Idag ägs firman av Anders Olausson och Anders Edlund - de driver den tillsammans och har behållit det
väletablerade namnet Br Axelssons El. Dotterbolaget Kungshamns El startades år 2008 för att nå kunder längre
söderut. Koncernen har cirka 40 anställda.

Smått & gott
6635 Bostäder finns det i Strömstad, exklusive fritidshus (Källa: SCB 2018)
133 000 invånare - Så stor befolkning motsvarar dagligvaruhandeln i Strömstads kommun enligt senaste
mätningen av handelsindex. (Källa: Handelns utredningsinstitut, HUI)
42,5 år Är medelåldern i Strömstad (Källa: SCB 2018)
7 900 000 000 kr - Så stor var merförsäljningen (värdet av besökares handel när egen konsumtion räknats bort)
i Strömstad 2018. Handelsturismen var därmed nästan lika stor som i Stockholm (8 miljarder). Nordby
Shoppingcenter är största center i Sverige sett till omsättningen, hit kommer cirka 7,5 miljoner besökare varje
år. (Källa: Svensk Handel och Handelns utredningsinstitut HUI)
7,6 procent Av Strömstads befolkning 2018 i åldern 20-64 driver ett eget företag. Jämfört i 6,3 i riket. (Källa:
Ekonomifakta.se)
Ungdomspotten - Har du en idé eller dröm du vill förverkliga? 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 nu i 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. Läs mer: www.stromstad.se/ungdomspotten
805 mil - Är den genomsnittliga körsträcka med personbil, mil/invånare i Strömstad (Källa: SCB 2018)
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Konsten att värdera – en pulkabacke
Strömstad är attraktivt tack vare sin natur- och kulturmiljö. I planeringen behöver vi se till att skapa
förutsättningar för nya bostäder utan att äventyra dessa viktiga värden. Den nya Fördjupade översiktsplanen
för Strömstad och Skee visar hur det kan gå till!
Just nu slutförs det fleråriga arbetet med en så kallad Fördjupad översiktsplan för Strömstad och Skee (FÖP).
Planen summerar en rad studier om allt från hur vi idag använder staden och området runt den. Den pekar ut
viktiga lekytor, vilka områden som är mest lämpliga för nya bostäder och var de natur- och kulturmiljövärden
finns som behöver bevaras.
– Tillsammans blir det en plan för hur vi vill att Strömstad och Skee ska utvecklas framåt och hur mark och
vatten ska användas, säger planarkitekt Björn Richardsson. En slags ledstång för de beslut som sedan måste till
kring varje enskilt byggprojekt där enskilda intressen ska viktas mot allmänna.
I planen för Strömstad 2030 finns plats för många fler bostäder än idag, samtidigt finns också tydliga
anvisningar om den natur- och kulturmiljö som bör sparas. Bilden är att Strömstad växer österut. I Skee vill
planen bidra till att förstärka samhällsbildningen genom bland annat förslag till bostäder runt nya förskolan,
nya attraktiva grönområden och nya gång- och cykelvägar.

Människan i centrum
I de många öppna möten som ordnats har vattenkontakten lyfts som viktig. Både Västerhavet och
Strömsvattnet är en resurs för allt från friluftsliv till fiske. Den nya planen pekar på potential för gångvägar
längs både havet och utmed Strömsvattnet mot Skee. Parker, ängsmark och skogsområden ska värnas så att
de fortsätter att leverera nytta för djur, växter och människor. I botten ligger en analys av de tjänster som
naturen ger oss människor (ekosystemtjänstanalys). Ett naturområde som är viktigt för till exempel insekter
och bin bör bevaras, inte minst för att vi människor ska få våra grönsaker och fruktträd pollinerade.
Naturen är viktig också för att den ger avslappning och ytor för lek. Med fokus på hur vi vill leva pekar planen
ut områden med värden som kanske inte är så lätta att upptäcka, som vår upplevelse av ett område och vilken
social nytta det levererar.
– En grässlänt kanske inte har stora naturvärden, men den kan vara viktig som pulkabacke, säger Björn som
tillsammans med sin kollega Cecilia särskilt intervjuat barn och unga om hur de använder utemiljön.

Fakta:
En översiktsplan är ett begrepp inom fysisk planering för den långsiktiga användningen av mark och vatten
samt för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En ”fördjupad” översiktsplan zoomar in
på en kommundel eller tärtort. Strömstads kommun har fördjupade översiktsplaner för all mark och vatten
väster om E6 samt för vindkraft. Mer info: se stromstad.se/fop

Tack för visat engagemang
Översiktsplanen för Strömstad och Skee är resultatet av ett flerårigt arbete med en rad dialogmöten om
önskad utveckling. Engagemanget har varit stort och diskussionen har handlat om allt från stadsnära
badplatser till lekytor och nya bostadsområden. Alla mellanstadieskolor i området har fört in sina tankar om
vad de tycker och hur de vill ha sin utemiljö online via digitala kartor (GIS).
Vill du ta del av alla inskickade bidrag och förslag så finns de samlade på webbplatsen stromstad.se, klicka in
på stromstad.se/fop och läs mer!
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Strömstad växer!
Hyresrätter och tomter är en bristvara, men bostadsmarknaden i Strömstad är bättre än i många andra mindre
kommuner. Företag står på kö för att få utveckla tomter och bygga bostäder.
Att det finns bostäder är viktigt för en växande kommun. Just nu planeras det för och byggs en rad bostäder,
främst i och kring tätorten. En uppskattning av antalet pågående byggprojekt och sökta bygglov visar att det
kan bli upp till 300 nya bostäder i olika upplåtelseformer inom de närmaste åren.

Klart
•
•

Kvarteret Torsken och Långan Ett 40-tal lägenheter.
Kvarteret Pilen 30-tal lägenheter Nybyggda bostadshus vid sjukhuset/Bojarkilen.

På gång
•
•
•
•

Kvarteret Spinnaren Ett 20-tal lägenheter, tidigare Sahlins antikaffär.
Kvarteret Sadelmakaren / Stenhuggaren Ett 30-tal lägenheter vid brandstationen.
Myren Cirka 120 lägenheter. Större detaljplan.
Kvarteret Skepparen Ett 40-tal lägenheter på platsen för det tidigare Hedelinska huset.

Aktuellt framöver
•
•
•

Källviksdalen, 15-20 tomter
Vattentornsberget, 10-20 enheter
Mällbygård, 30-60 bostäder.

Hallå där! Ludvig Toftedahl
– När hemlängtan slår till...
…är det bara att packa familj och väskor och återvända hem. Så gjorde strömstadsbördige Ludvig Toftedahl
som bytte en kvalificerad tjänst på ett storsjukhus i Oslo mot livet som sjukgymnast på kommunens
rehabenhet i Strömstad. Varför? Nära till båten, ledigt för hummerfiske, inga restider till förskolan och
engagerade kollegor.
När han valde att vända hemåt för knappt två år sedan hade 33-årige Ludvig jobbat som
fysioterapeut/sjukgymnast på Ullevål sjukhus i Oslo i drygt åtta år. Bakom sig hade han tjänstgöring i
nordligaste Norge, norr om Bodö. Och dessförinnan en tre plus två år lång utbildning i Uppsala och Göteborg.
En fullständig översikt över yrkesbanan innehåller också en period som brevbärare i Strömstad.
På Ullevål jobbade Ludvig på en neurologisk intensivavdelning, uppdraget handlade om rehabilitering av
patienter som drabbats av hjärnskador.
– Till exempel efter en stroke eller vid fallolyckor, berättar Ludvig.
Jobbet var utmanande och bra, de färdigheter han skaffat sig på utbildningen kom väl till pass. Ludvig kan
titulera sig sjukgymnast med mastergrad, en studiesatsning han inte ångrar även om det blev många år i
skolbänken. Masterstudierna fokuserade på att undersöka hur rörlighet och balans påverkas av en speciell typ
av hjärnblödning (för den intresserade: aneurysmal subarachnoidalblödning). Kunskaperna används av och till
på patrullerandet runt om i hemkommunen, Ludvig jobbar både i hemsjukvården och på de olika boendena
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runt om i kommunen. Jobbet i Strömstad kallar han omväxlande, istället för sjukhuskorridor i Oslo ser han nu
alla kommunens delar på sina rundresor till behövande. Och han hjälper varje dag äldre och sjuka med alla
typer av behov att må bättre via sjukgymnastik, träningsprogram och tekniska hjälpmedel.
Hans forskningsresultat har även presenterats internationellt, i oktober föreläste han på en stor medicinsk
forskarkonferens i Oslo. Förutom att han klarade utmaningen att föredra sina slutsatser på engelska inför en
internationell publik var han mest nöjd över att det gick att kombinera med hummerfisket. För den perioden
på året vill han vara ledig, närheten till båten vid bryggan på norra Öddö var ett starkt vägande skäl till
hemvändandet. Men gör han inte avkall på karriären?
– Alla jobb har sina utmaningar, jag är imponerad över den kompetens som mina kollegor här visar, säger
Ludvig. Både i fråga om att hitta lösningar på allt från tekniska hjälpmedel som passar enskilda, till smart
logistik. Som höstens stora landvinning, en eldriven lådcykel! Som gjord för att frakta en rullator till boendet
Jägaren eller till Koster dit Ludvig med kollegor styr kursen vid behov. Och sittandes på cykeln är cirkeln liksom
sluten, brevbäraren har flyttat hem och även om lasten är en annan är han lika välkommen nu som då!

Everts fotoskatt är bevarad!
Strömstadsprofilen Evert Dahlgren gav Strömstads kommun och dess invånare hela sitt livsverk. Mer än 14 500
fotografier tagna under ungefär 50 år ville han att vi skulle förvalta. De flesta korten var i diafilm, och är nu
genom ett gediget arbete digitaliserade, katalogiserade och bevarade på kommunens servrar. Allihopa ställer
sig frågan vem var egentligen mannen bakom kameran som med sådan iver och lust, i ur och skur
dokumenterade Strömstad. Vem var egentligen Evert?
Everts bilder beskriver ofta det vardagliga. Människor som i hemlighet blir fotograferade på väg genom livet.
Evert var ofta ute med kameran, vänner beskriver att han hade ont i sina axlar av allt kånkande på
utrustningen dagarna till ända. Han kunde tålmodigt stå i ett gathörn och vänta på ett ögonblick värt att
föreviga. Eller så bjöd han ogenerat in sig själv till verksamheter som han ansåg vara intressanta. När Allihopa
frågar runt efter information om personen Evert så blir ofta svaret: “Ja visst, Evert känner man ju till, han var
alltid på stan med sin kamera. Alla kände honom!” Men idag nästan 20 år efter hans bortgång sviktar det
kollektiva minnet och det är svårt att få reda på mycket mer än att han tog bilder.
I ett kök på Seläter till ljudet av en sprakande kakelugn kan Leif och Ulla Olsson ge oss lite klarhet. De var
vänner med Evert och hans fru Sonja. Tillsammans brukade fika vid samma bord som idag är dukat med både
både kaffe och äppelkaka.
– Evert var en härlig person, glad och alltid omtänksam! Han sökte ofta upp personen han hade fotograferat
och gav en bild till tack. Han brydde sig mycket om Strömstad och sin familj. Men var även en person med
moral!, markerar Leif genom att lyfta fingret i luften. Han kunde ibland klämma ur sig en syrlig kommentar om
han tyckte något var fel eller opassande. Vid en av sina egna utställningar på Strömstads museum
uppmanades besökarna att istället för entreavgift skänka en valfri peng i en burk som stod vid dörren. Evert
kunde då muttra när det “bara” skramlade i burken, för han tyckte att sedlar vore mer lämpligt. Leif och Ulla
skrattar till minnet.
Han brukade regelbundet fika på Backlunds konditori. Leif berättar att alla de som satt med i Everts sällskap på
Backlunds hade öknamn, men inte Evert, trodde han! Han kallades faktiskt ibland för Trollet, fast aldrig så att
han hörde det. Det hade han nog inte gillat – Den saken är det nog inte så många som minns! Både Leif och
Ulla konstaterar att det är synd att han håller på att glömmas bort.
Everts sociala liv kretsade mycket kring fotografering och den fotoklubb han var medlem i. Uno Karlsson som
var vän med Evert och medlem i klubben berättar om Everts fotografering:
– Evert brydde sig inte så mycket om hur bilden blev, han var speciell på det sättet. Jag försökte ibland
uppmuntra honom till att lägga lite tid i labbet, men han tyckte att det spelade liksom ingen roll, var bilden för
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ljus så var det meningen att det skulle vara så. Evert var enbart ute för att dokumentera ögonblicket. Folk sa
ibland att de inte tyckte att det var något märkvärdigt med hans bilder, att det bara var att knäppa en bild.
Men Everts styrka var att han alltid var där och gjorde just det – Knäppte bilden! Evert arbetade till vardags
som snickare. Han var bland annat en av alla de som var engagerade på plattformsbygget i Kebalviken 19741975, där han även tog många foton. I annonsen från hans bortgång kan vi läsa att han föddes 1914 och
lämnades i sorg och saknad 2001.
Evert var bördig från Hällestrand i kommunens norra del, men byggde senare ett eget hus vid Oslovägen
centralt i staden. Därifrån utgick hans dagliga promenader för att fotografera det som han ansåg viktigt att
dokumentera. Ett hus som är på väg att rivas, en dam som sitter på en parkbänk och speglar sig, ett
butiksbiträde, någon som skyndar över gatan eller kommersen på Strömstads torg.
Han fotograferade de människor som vid tillfället för fotot var ambassadörer för platsen Strömstad eller det
som snart skulle vara borta och bortglömt om han inte tog det till vara. Med Everts bilder kan vi skaffa oss en
bild av hur livets gång i Strömstad var. Vi kan föreställa oss ljudet av skratten, samtalen och staden. Vi får
möjlighet att flanera på sedan länge uppbrutna kullerstensgator och vandra runt bland nu rivna kåkar. Genom
Everts ögon och närvaro får vi vara med. Han själv kan inte längre vittna, men kvar finns ett halvt decennium
av ögonblick, mer än 14 500 stycken faktiskt.
Tack Evert – vem du än egentligen var!

Vem var Evert?
Allihopa har försökt att ta reda på information om Evert, hur han var som person, vad han tyckte och tänkte,
det har tyvärr inte varit helt lätt. Känner du att du vet? Hör gärna av er till Strömstads museum så kan vi
tillsammans bevara minnet av en person som dedikerade sin tid till att dokumentera vår vackra plats, samtid
och historia. www.stromstadsmuseum.com

Vem säger vad till vem & varför
I Strömstads skolor jobbas det för fullt med källkritik och källtillit i undervisningen, från förskolan till
vuxenutbildningen. I samband med bokmässan i Göteborg visade elever och lärare prov på färdigheterna!
Digitaliseringen beskrivs ofta som den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till 2025. Det
kräver i sin tur en medveten användning och utbildning så att tekniken utnyttjas på rätt sätt. Vid Strömstad
gymnasium har eleverna använt en särskild digital lärplattform, ett program där eleverna tränar källkritiskt
tänkande och lär sig publicera text med fokus på god källkritik, pressetiska och publicistiska regler.
Kunskapen i teori och praktik visades upp på Bokmässan i Göteborg i september där elever satte Strömstad
och Strömstad gymnasium på kartan via uppskattade intervjuer och reportage från föredrag och
författarbesök. Coaching gavs av journalister från Aftonbladet och andra experter inom medie- och
informationskunnighet.

Medievetenhet – den nya allmänbildningen
I dagens medielandskap med hög hastighet på informationsförmedlingen och gott om privata opinionsbildare i
sociala medier är det viktigt att känna till hur nyhets- och informationsflöden fungerar. Sociala medier ger oss
alla möjligheter att sprida information, det leder också till att privata opinionsbildare kan sprida fakta och
påståenden utan krav på opartiskhet. När budskapen kanske även inspirerar etablerad media som tidningar
och TV att fånga upp ämnet är det lätt att få bilden av en ”massopinion”. En opinion som kan påverka enskilda
beslut och kanske även utgången av allmänna val.
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Utmaningen att se till att invånarna har tillförlitlig information axlas av offentliga aktörer som en kommun men
också av etablerad media som jobbar efter regler om opartiskhet. Enligt Sveriges grundlagar är kommuner
skyldiga att tillhandahålla allmänna handlingar som efterfrågas. Det betyder inte bara att krav på ordning och
reda på allt som skickas till och från myndigheten, utan också långtgående möjligheter till insyn och
transparens för den som vill. Det är bra eftersom man ska kunna syna vad skattepengarna används till. Det
innebär också att information som används i missriktade syften, som återges felaktighet eller ofullständigt, kan
skada förtroendet för hur skattepengar används.
Informationspåverkan och desinformation finns bland de hot som listas i kommunens ”Risk- och
sårbarhetsanalys”. Vaccinet heter medievetenhet, det ger motståndskraft mot felaktigheter och osaklighet.

Tänk på det här när du bedömer information!
6 tips från MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
1. VAD? Vilken sorts information rör det sig om - är det personliga åsikter eller fakta? Finns det
källhänvisningar som går till ställen som bekräftar påståendet?
2. NÄR? Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant? När gjordes senaste inlägget eller
uppdatering av uppgifterna?
3. VAR? Var är uppgiften publicerad - på en privat blogg, som ett inlägg på sociala medier, på ett företags
hemsida, på en mediesajt? Om informationen återfinns på en mediesajt - finns det en ansvarig utgivare för
sajten? En mediesajt med ansvarig utgivare har större trovärdighet än en mediesajt som inte har det. Kan du
hitta informationen genom andra källor? Information från endast en källa bör behandlas med stor försiktighet.
4. HUR? Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har
levererat bekräftad information?
5. VEM? Vem ligger bakom informationen? En myndighet, en organisation, ett företag eller en forskare? Kan
du hitta ursprungskällan?
6. VARFÖR? Varför finns informationen? Är det någon som vill sprida åsikter eller information, väcka debatt
eller underhålla? Är någon ute efter att tjäna pengar genom att du till exempel klickar på en annonslänk? Vem
tjänar på att du sprider informationen? Fundera på hur budskapet kan ha utformats för att förändra ditt
tänkande och agerande.

På återseende
Stort tack! Till alla er som bidragit till magasinet Allihopa. Och tack till alla ni Strömstadsbor och besökare som
gör Strömstad till en fantastisk plats för oss allihopa!
VILL DU LÄSA MER? Surfa in på kommunens webbplats. Där finns både nyheter och viktig information. Du kan
även kolla in tidigare nummer av allihopa! www.stromstad.se Strömstads kommun finns också på Facebook
och Instagram som ni gärna får både följa och gilla. @stromstadkommun
MERA EVERT? Vi arbetar nu med att göra Evert Dahlgrens bilder tillgängliga. I vilken form detta kommer ske är
inte bestämt. Men håll gärna koll på kommunens webb och sociala medier under våren så kommer ytterligare
information och kanske en och annan bild!

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