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Det händer mycket i Strömstad!
Tack för förtroendet som visades i kommunvalet. Jag lovar att den nya majoriteten skall göra
sitt yttersta för Strömstads kommuns bästa. Det blir vårt huvudsakliga uppdrag.
Nya tider och nya problem kräver ofta andra lösningar än de traditionella lösningarna.
Valtorget vid Oskarsplatsen var ett trevligt inslag i valet och det tror jag har kommit för att
stanna. Det var mycket folk som kom fram och diskuterade och bjöds på en kopp kaffe.
En del är förvånade över den nya majoritetens sammansättning. Andra är nöjda att vi för
första gången i Strömstads historia vågade prova något annat än den traditionella blockpolitiken. Personligen är jag ingen företrädare för blockpolitik vare sig på riks- eller på kommunnivå, vilket jag deklarerat tidigare vid olika tillfällen. Blockpolitik kan också blockera.
Vi socialdemokrater har som bekant styrt kommunen tillsammans med STP och V de senaste fyra åren. Detta samarbete upphör nu och jag vill rikta ett stort tack för ett bra samarbete till i första hand vänsterpartiet eftersom samarbetet med strömstadspartiet fortsätter.
Samarbetsavtalet har uppfyllts av samtliga inblandade partier vilket varit viktigt under mandatperioden.
De senaste fyra åren har som alla vet varit ekonomiskt turbulenta och det har inte alltid
varit enkla beslut. Vi har strävat efter att alltid sätta allmänintresset först och ta ansvar för
ekonomin. Det är faktiskt det som mycket av politiken handlar om, nämligen att utveckla
kommunen men inom de ekonomiska resurser som kommunen har till sitt förfogande.
Vi har under denna svåra tid tagit hand om kommunens ekonomi på ett bra sätt anser jag.
Det händer mycket i Strömstad. Bostäder byggs nu på Mellbydalen, Skepparen nedanför
Stadshuset och Tången. Bara på dessa tre områden kommer cirka 150 nya bostäder att uppföras.
Inom näringslivets verksamheter byggs det också. KGH är i full gång med sina kontorslokaler, Oslovägen hoppas vi kommer igång så fort som möjligt och på Prästängens industriområdet är snart tomterna slut. Då kommer färdigställandet av Bastekärr i Skee att komma väl
till pass och bli ett viktigt utvecklingsområde i kommunen.
Vår befolkning ökar, folk trivs, fler barn föds i vår kommun vilket vittnar om en framtidstro. Det innebär att behov skapas för ytterligare en barnomsorgsavdelning som kommer att
öppnas direkt efter årsskiftet. Att Strömstad är en bra plats att leva och bo på är jag övertygad
om att de flesta tycker, även om det självklart innebär att man inte alltid kan få allt man
önskar.
Infrastrukturfrågorna kommer att vara oerhört viktiga för Strömstad i framtiden och det
arbetar vi alltid med. År 2012 kommer som bekant nya motorvägen på E6:an att vara klar
men även den nya infarten från Skee till Strömstad vid Hålkedalsparkeringen. Vi arbetar
också med att få till byggnation av en bro vid järnvägsövergången vid Hålkedalen. Dyrt
givetvis men om det inte blir av i samband med den nya infarten kommer det aldrig att bli av
tror jag. Det måste smidas när järnet är varmt och det är nu. Ser redan framemot sommaren
2012 då all infrastruktur skall vara klar in till Strömstad. Det kommer att ge vår kommun
goda framtida förutsättningar för att utvecklas inom många områden.
Strömstads kommun blev under 2010 återigen utsedd till Årets Turistkommun. Vi blev också bästa företagarkommun i Västra Götaland och trea i Sverige. Detta är förstås fantastisk
trevligt men det gäller att inte ta det för givet utan kunna både glädjas och vara ödmjuk samtidigt. Vi skall nu tålmodigt arbeta vidare med kontinuitet och kvalité som viktiga faktorer
i det fortsatta förbättringsarbetet.
Önskar alla läsare en trevlig fortsättning.
Mvh

Ronnie Brorsson
Kommunalråd

Kontakt Strömstad kommun:
Tidningen finns även på webbsidan, här kan du lämna synpunkter och tankar: www.stromstad.se/kommuntidningen
Tel växel: 0526-190 00, Fax: 0526-191 10 • Besöksadress: Norra Bergsg. 23 • Postadress: 452 80 Strömstad
E-post: kommun@stromstad.se • Hemsida: www.stromstad.se
Växel och information öppen: Månd-torsd 8-16.30, fred 8-16, lunch 12-13

Ronnie Brorsson,

– Kommunalråd sedan 2007
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Bäste medborgare i Strömstads kommun!
Vilken fantastisk förmån att kunna välja att bo i Strömstad. En kommun som sticker ut i
alla sammanhang. Nyligen är vi korade till bästa Företagarkommun i Västsverige, trea i
riket. Årets Nyföretagarkommun 2009 och Årets Turistkommun 2007, 2009 och 2010. För
bara drygt ett år sedan genomfördes invigningen av Sveriges första marina nationalpark.
Nya områden för företagsetableringar skapas. Bostadsbyggande pågår på ett flertal platser i kommunen. Motorvägen växer fram genom Bohuslän och Strömstad som en del av
länken Köpenhamn-Oslo. Vidare pågår arbete med att förnya järnvägen från Skee in till
centralorten Strömstad. Näringslivet expanderar. Tillväxten i Strömstad innebär även låg
arbetslöshet såväl för unga som för vuxna. För etablerade Strömstadsbor kan mycket verka
självklart, föga uppseendeväckande, men - käre läsare; detta är stort.

Niels Bredberg

– anställd sedan 1 oktober 2009

Vi är nu tillsammans ca 11800 invånare, ingen stor stad, men ändå en så fantastiskt stor stad.
Och vilket läge! Bohusfjäll och marina djup gränsande till varandra. Ett serviceutbud som
vida överträffar motsvarande kommuner, med hotell, restauranger och nöjesutbud. Till detta kommer ett engagemang hos boende och verkande i Strömstad med hög aktivitetsnivå,
såväl inom föreningslivet som inom kulturlivet. Arbete pågår för att förbättra bredbandskapaciteten i kommunen. Du Strömstadsbo – Du kan vara stolt över Ditt Strömstad.
Mandatperioden 2007-2010 går mot sitt slut. Valet i september 2010, skapade förutsättningar för en ny majoritet i Strömstad. Demokrati är ibland något vi i Sverige tar för självklart. I
andra delar av världen kämpar man för att få rösträtt. Valdeltagandet i Strömstad stannade
på 72%, något starkare än 2006, men ändå på tok för lågt. Demokratiutveckling bygger på
aktiva medborgare och engagerade politiska företrädare. Förutsättningarna finns i Strömstad för helhjärtat politiskt arbete och äkta engagemang hos er medborgare.
Kommunens kärnverksamheter skall leverera god service och gott verksamhetsinnehåll till
medborgarna. Inriktningen för arbetet är de övergripande målen för Strömstads kommun.
Dessa är, ökat medborgarengagemang, förbättrad folkhälsa, effektiv ekonomisk och ekologisk hushållning samt offensivt samhällsbyggande. Vi skall vidare vara en aktiv aktör i samhällsutvecklingen och svara upp mot de behov som finns hos kommuninvånaren utifrån
den enskildes ansvar. Ledord för detta arbete är ansvarstagande, respekt, tillit och ärlighet.
I 2010 års utgåva av kommuntidningen till alla medborgare i Strömstad, vill vi presentera
ett antal viktiga utvecklingsområden. Hit hör bland annat folkhälsa, föreningsliv, internationellt arbete, stadens utveckling utifrån expansion, tillgänglighet och miljö, förbättringsarbete inom utbildnings- och omsorgssektorn och Strömstad utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Ett antal faktarutor kompletterar informationen om Strömstad.
För min egen del har jag nu varit Strömstadsbo i drygt ett år. Att få ha förmånen att bo
och verka i Strömstad känns mycket bra. Växlingarna mellan de fyra årstiderna i Strömstad är annorlunda. De är så oerhört påtagliga. Som sagt, Strömstad är unikt. Visst är vi en
kommun, med diverse svårigheter, allt fungerar inte perfekt. Men det finns en mycket god
utvecklingsanda i Strömstad. Engagemang är en förutsättning för god verksamhetsutveckling. I Strömstads kommun finns engagerade seriösa medarbetare, vilkas uppdrag är att
skapa god verksamhet till så låg kostnad som möjligt.
2011 bankar på dörren, en ny mandatperiod börjar. Det skall bli spännande.

Niels Bredberg

Kommunchef

Innehåll
Presentation av fullmäktige, sid 4-5 • Våra naturtillgångar: Sätt prislapp på tallen i skogen! sid 6 • Rossö första entrén till nationalparken, sid 7 •
Lyft för hästsporten: Stor förändring för Strömstads Ridklubb, sid 8 • Fotbollsjuniorer till vänorten Ledbury, sid 9 • Lågor: Bokfavorit i repris, sid 10 •
Gränsregional omsorgsfilosofi, sid 11 • Anslagstavlan: Unga tycker till, sid 12 - 13 • Stadsmiljöplan för en vackrare stad, sid 14-15 •
Framkomliga vägar: Ny lag om tillgänglighet, sid 16 • Holländare lockas till Krokstrand i nytt projekt, sid 17 • Gymnasiet: en mänsklig skola
– som flyttar fram de digitala positionerna, sid 18-19 • Häftigt hålligång hos Strömstads pensionerer, sid 20 • Folkhälsorådet informerar om
rättvist kaffe, aktion för barn och integration, sid 21 • Ekonomin i Strömstad & tre korta frågor till ekonomichef Agneta Johansson, sid 22-23
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NY I FULLMÄKTIGE
- tre ledamöter om tankar kring det nya uppdraget som fritidspolitiker.

Vid valet i september invaldes 17 personer, som inte tidigare suttit i
kommunfullmäktige. Vi bad tre av dem berätta om sina förväntningar
inför mandatperiodens fyra år och besvara frågan: Varför engagera sig?

Bengt Bivrin
miljöpartist, 54 år, sambo och
bonusson 15 år
färg - grön, faktiskt!
musik - allätare allt från rock till
dragspel
Djur - hund
Jag ser mej väldigt mycket som orienterare och friluftsmänniska. Vi har
en väldigt fin orienteringsförening i
Strömstad, Idefjordens SK, som nu
faktiskt har chans att få arrangera
VM 2015. Min bakgrund är ingenjör
hos Ericsson, då jobbade jag också
utomlands i England och Irland
några år. Jag har sedan även utbildat
mig till samtalsterapeut. Till Strömstad flyttade vi för fem år sedan.
Vi trivs bra i Strömstad. Här finns
allt, skog, stad, landsbygd och hav.
Man får en känsla av att Strömstad är
en framåt stad, stolt över sin utveckling och mån om sin miljö. Och det
är inte dött på vintern, det händer
mycket. Dåligt är att det är ont om

bostäder och att arbetsmarknaden är
alldeles för enahanda.
Jag vill att människor ska bli mer
intresserade av politik. Mitt eget engagemang kommer ur insikten att
man kan inte bara stå och vänta på
att de stora elefanterna ska greja allt,
klimatfrågorna måste börja att lösas
på lokal nivå, från hemmet och utåt.
Vi har gjort rätt mycket i Strömstad
redan, bergvärme för uppvärmning
av kommunens fastigheter är ett bra
exempel, men det finns mycket att
göra. En sak vi bör titta särskilt på
är en lokal energiproduktion, kanske
en biogasanläggning.
En viktig fråga är att få ungdomarna
engagerade i lokalpolitiken. Men då
måste vi förändra politikens former
till viss del och möta ungdomarna
på deras arenor. Vi har för ofta en
välgörenhetssyn på barn: ”ni är vår
framtid”. Men det handlar inte om
det, barn har en rätt att bli hörda på
sina egna villkor.

Johanna Fransson
Socialdemokrat, 22 år, sambo och en
ettårig dotter.
Färg - röd
Musik - väldigt blandat, alternativ rock
Djur - Katter - självständiga och sluga
När jag var ung spelade jag mycket fotboll,
men sen tog politiken över. Jag har alltid
varit engagerad i olika frågor. Startade en
”miljöklubb” när jag var tio och tvingade kompisarna samla in skräp. När jag
var 14 ville man lägga ner fritidsgården i
Skee. Då tågade vi till Stadshuset och jag
fick säga vad jag tyckte i talarstolen inför
hela kommunfullmäktige. Där började
mitt politiska engagemang.
Jag är uppvuxen på en bondgård utanför
Skee och flyttade ut för att se mej om-

Mikael Sääf
moderat, 45 år, familj med tre vuxna barn
färg - blå
musik - väldigt brett, gillar det mesta
Djur - hund, har en amerikansk cockerspaniel
Jag har jobbat som egen företagare inom
gränshandeln i trettio år, började som
femtonåring. Säljer godis i Svinesund.
Utvecklingen har varit fantastisk, från ett
tältområde till köpcentrum. Men vi får
inte glömma bort att det alltid kommer
svackor. Det roliga med att jobba inom
handeln är att det ändrar sig hela tiden
och att man hela tiden träffar människor.
Mitt politiska intresse har funnits i många år och jag har alltid varit moderat. En
gång i tiden var jag med i MUF, men det
varade inte så länge. Mina åsikter och
tankar har jag mest vädrat med familj,
goda vänner och bekanta. Men när jag
fick en konkret förfrågan om att ställa
upp kändes det väldigt naturligt, jag
tycker alla nån gång ska vara med och
dra sitt strå till stacken.

Jag tycker faktiskt inte att det finns något
riktigt dåligt med Strömstad. Det som är
riktigt bra är naturligtvis läget och havet,
det finns inget bättre.
När det gäller vad jag kan tillföra i kommunfullmäktige så tror
jag att Strömstad kan utvecklas
mycket mer. Det har funnits en liten
tröghet i systemet, särskilt när det gäller
företagsamheten. Jag vill jobba med att
förbättra villkoren för företagarna. Om
folk ska trivas, flytta till Strömstad och bo
kvar här, så är företagens möjligheter att
erbjuda bra och intressanta arbetsplatser
avgörande.
En annan sak som jag vill arbeta med
är en multiarena för olika sporter och
fritidssysselsättningar, som exempelvis
bowling. Föreningslivet är jätteviktigt
och barn och ungdomar behöver fler och
bättre mötesplatser. Vi behöver ett ställe
där unga och gamla kan träffas och lära
av varandra.

NYTT FULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige är kommunens
högsta beslutande organ, ”Strömstads riksdag”, som utser kommunledningen och som fattar de stora,
övergripande besluten, men också
tar upp frågor som ligger partierna och de enskilda ledamöterna
varmt om hjärtat. Genom medborgarförslag till fullmäktige kan alla
strömstadsbor vara med och föra
fram sina tankar och idéer.
Fullmäktige består av 39 personer
från sju partier, som nu senast
valdes vid de allmänna valen den
19 september. Tre partier – Socialdemokraterna, Moderaterna och
Strömstadspartiet – har kommit
överens om att regera tillsammans
under den kommande fyraåriga
mandatperioden.
Socialdemokraterna  
10 personer
Ronnie Brorsson
Pia Tysklind
Marie Rask (ny)
Johanna Fransson (ny)
Jan Vidar Seljegren
Lena Martinsson (ny)
Ulf Gustafsson
Merry Johansson
Leif Andersson
Roger Persson (ny)
Moderata samlingspartiet
7 personer
Anders Olsson (1:e vice ordf)
Jörgen Molin
Siwert Hjalmarsson (ny)
Mikael Sääf (ny)
Pierre Gillerstedt (ny)
Eva Borg (ny)
Lena Spolén (ny)
Centerpartiet 6 personer
Peter Heie
Anna-Lena Carlsson
Peter Birgersson-Dafteryd (ny)
Hans-Inge Sältenberg (ny)
Rune Sandin
Sveja Filipova

Foto: Jan Palmblad

kring, bland annat till Sandviken och
Karlskrona. I Karlskrona började jag
jobba som ombudsman åt SSU Blekingedistriket. Sen blev det familj och då ville
jag gärna tillbaka igen. Har haft olika
uppdrag, nu är jag ordförande i SSUdistriktet i Bohuslän och ansvarig för
ungdomsfrågor i förbundsstyrelsen på
riksnivå.
Strömstad är en ganska liten stad, vilket
gör det lätt att lära känna människor.
Samtidigt är det ett stort genomflöde på
folk så det blir ingen byhåla. Nackdelen är att det inte är någon rolig stad att
vara tonåring i. Vi måste försöka bredda
utbudet för att göra det bättre. Många
unga upplever att de lever i en gråzon
och inte hör hemma någonstans. Barn

och ungdomar måste involveras som en
naturlig del i samhället, också i politiken.
Det handlar inte om siffror utan om att
påverka för att få det bättre.
Jag vill jobba för mer resurser till skola
och omsorg. Konkret behövs barnomsorg under helgerna, praktiskt måste vi
bli mer lyssnande och arbeta med attityder till saker som utanförskap, homosexualitet och mobbing. Det ska bli jätteroligt att jobba i Kommunfullmäktige
och jag hoppas verkligen att det kommer
hända mycket under de fyra åren.
Jan Palmblad

Kultur och Informationschef
Strömstad Kommun (samtliga tre intervjuer)

Strömstadspartiet 5 personer
Sven Moosberg, Ordförande
Peter Sövig
Rolf Johnsson
Rose-Marie Fagerberg
Britta Carlsson
Folkpartiet 4 personer
Lars Tysklind
Margareta Fredriksson (2:e vice ord)
Håkan Eriksson
Bertil Olin (ny)
Miljöpartier de gröna
3 personer
Bengt Bivrin (ny)
Jonas Andersson (ny)
Anita Rylander
Vänsterpartiet 2 personer
Lars Åke Karlgren
Malin Jansson (ny)
Kristdemokraterna 1 person
Daniel Coster (ny)
Sverigedemokraterna 1 person
Mattias Gustafsson (ny)
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Ständig kamp för att värna våra

NATURTILLGÅNGAR

Utsikt från Bohusleden, Björnerödspiggen. Foto: Karin Björk

AKTUELLT FRÅN:
Ekoparken
Ny utställning - Aqua Aliens
från Naturhistoriska museet i
Göteborg är på plats. Handlar
om främmande arter i våra
vatten och hur de påverkar den
naturliga balansen.
Klimatbutik - Ska visa vilka
matvaror som är klimatsmartast
att köpa. Näst intill färdigbyggd.
Du kan: Jämföra fjärr- och närproducerat. Se hur mycket
koldioxid olika matvaror genererar. Få tips för att minska
klimatpåverkan.
I djurens spår - Ekoparken har
nu en ny viltgång med klövavtryck från älg, rådjur och vildsvin
i cement vid ingången.

Tekniska
förvaltningen
9 kommunala villatomter på
Mellby. Säljs via den kommunala tomtkön efter årsskiftet.
7 kommunala villatomter vid
Selätervägen/Caprivägen. Klara
för försäljning sommaren 2011.
Utbyggnad av huvudgata på
Bastekärr samt vatten och avlopp. Klart sommaren 2011.
Utbyggnad av vatten- och
avloppsledningsnätet på Rossö,
Båsen. Klart sommaren 2011.
Ombyggnad av vatten- och avloppsledningsnätet på Stensvik.
Färdigt under 2011.
Drygt 40 personer står i tomtkö
till kommunala tomter.

Tänk dig att det hänger en prislapp på tallen i skogen.
Margareta Nordström, vid Ekoparken, resonerar om
vilket pris det egentligen har när arter försvinner. Biologisk mångfald ger oss trygghet mot naturkatastrofer.
Det som vi får gratis av naturen bör räknas in i våra samhällsekonomiska kalkyler. Likaså hur mycket det kostar att
förstöra den.
Ekopark Strömstad har hela tiden
fokus på vad vi kan förbättra på miljöområdet. Den permanenta utställningen visar på många tekniska lösningar
till våra miljöproblem. Alla insatser för
miljön kräver dock inte ekonomiska
investeringar. Det finns ett flertal enkla
saker att göra där man kan spara pengar
och miljö direkt.
Skyddar mot naturkatastrofer
Två viktiga uppgifter är att bromsa klimatförändringarna och utarmningen
av biologisk mångfald. Dessa två går
dessutom hand i hand. Stoppar vi exempelvis skogsskövlingen, minskar vi klimatförändringarna. Medvetenheten hos
allmänheten om klimatet är hög, men
däremot inte om mångfaldens betydelse.
Det är tack vare mångfalden vi får trygga
ekosystem som ger frisk luft, rent vatten,
mat på bordet, virke att bygga hus av,
kläder på kroppen med mera. En rik biologisk mångfald ger oss även trygghet i
klimatförändringens tid.
Stormen Gudrun är ett bra exempel.
Hade det inte bara varit granar planterade i de drabbade skogarna utan en
variation av träd med olika typer av
rotsystem och hårdhet, så hade inte allt
brutits sönder. Det visar hur viktig biologisk mångfald är ekonomiskt sett. Inte
bara skogsägarna tjänar på det utan även
samhället i stort genom att tekniska sys-

tem som vägar, vatten- och avloppssystem och kraftledningar skyddas.
Översvämningar är ett annat klimatrelaterat problem. Tidigare fanns det
gott om småvatten i landskapet som
bromsade upp rika regnflöden och samtidigt utgjorde en rik livsmiljö för många
arter. Genom en intensiv utdikning under decennier har de minimerats. Det arbete som kommunen har gjort i Friskare
Hav-projektet med våtmarker inåt landet, hjälper till att återskapa ett tryggare
landskap. Det är alltså inte bara de grunda havsvikarna som vunnit på detta.
Prismärker våra naturtillgångar
Vid Kosterhavets invigning förra året
kunde man lyssna till ekonomen Pavan
Sukhdev, ledare av FN:s projekt om biologisk mångfald och dess ekonomiska
betydelse. Han talade engagerat om vikten av att sätta en prislapp på naturens
värden. Efter Sukhdevs korta men inspirerande föreläsning påbörjade Ekoparken ett intensivt arbete med att försöka
sätta prislappar på de arter som finns i
vår närhet. Det finns vissa beräkningar
gjorda. Flera av dessa är presenterade
längs naturstigen tillsammans med priser
på olika arter. En del prissättningar står
Ekoparken för. Tanken är att skapa insikt
om att allt det som lever omkring oss är
betydelsefullt, även ekonomiskt sett.
Margareta Nordström
miljöinformatör
Ekopark Strömstad
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ROSSÖ FÖRST UT
som entré till Kosterhavets nationalpark

Kosterhavets nationalpark invigdes 2009 och
är Sveriges första marina nationalpark. En nationalpark ska kunna ta emot och ge besökare
kunskap om parkens särart. I Kosterhavet ska
information finnas på flera platser, i så kallade
entréer. I november 2010 inleddes bygget av
”entré Rossö”, den första av fyra entréer längs
nationalparkens gräns.
Spadtag för byggstart av nationalparksentré Rossö; Maria Kvarnbäck, Rossö samhällsförening, Ronnie Brorsson, Strömstad kommun, Anders Tysklind, Länsstyrelsen och Anders Bergquist, Naturvårdsverket. Projektchef
Andreas Aronsson, Skanska, övervakar tilltaget. Foto: Ingvar Adamsson

Nationalparksentrén i Rossö hamn ska
enligt planerna invigas den 24:e maj 2011
(Nationalparkernas Dag). Entrén ska inrymmas i ett magasin som uppförs där
hamnens gamla handelsmagasin tidigare fanns. Den nya byggnaden uppförs i
samma stil som sin föregångare med bl a
enkupigt tegel på taket.
Entrén ska innehålla en utställning om
Kosterhavets nationalpark, ett café samt
information om kulturmiljön i hamnen,
bl a om tiden då Rossö var en metropol
för hummerhantering. En brygga för
turbåtar anläggs. Rossö får, liksom övriga entréer, en nationalparksmarkör och
bronsmodell över Kosterhavet samt informationsskyltar.

Utanför magasinet blir det sittplatser
och brygga för krabbfiske. En parkering
för besökare byggs före ankomst till hamnen, Strömstads kommun har köpt in
mark, planerar och bygger. Naturvårdsverket bekostar själva byggnationen.
Rossö samhällsförening har aktivt
engagerat sig i arbetet med entré Rossö.
Samarbetet liksom kommunens engagemang har varit både värdefullt och
nödvändigt, dels i planeringen av byggnationen men även för kommande verksamheter i och runt entrén.
Anders Tysklind
chef
Kosterhavets Nationalpark

Språngbräda för gröna entrepernörer
Via stöd från EU:s landsbygdsprogram/LEADER erbjuder Rossö samhällsförening i
samarbete med Strömstads kommun och Länsstyrelsen inspiration och utbildning för nya
entreprenörer med tankar och idéer utifrån områdets natur- och kulturvärden. Håll utkik
efter tips och föredrag på: www.rossonu.nu

ÖVRIGA ENTRÉER:
Sydkoster: Här planeras Kosterhavets
huvudentré naturum. På samma sätt
som naturum ska entréerna inspirera till
egna upplevelser av Kosterhavet och
vara samlingspunkter för olika aktiviteter
med koppling till parken. Alla besökare
har inte möjlighet att uppleva skärgården
och livet under ytan. Därför blir parkens
informationscentra extra viktiga.
Saltö/Tjärnö-entrén byggs vintern
2010 för att stå klar i maj 2011. Omfattar
nybygge av kiosk, information, toa m m
vid Saltös parkering. Gångväg till Tjärnö
förbereds.
Närheten till marin kunskap vid Lovéncentret är en fördel.
Strömstadentrén: Tanken är turistinformationen ska ha en permanent utställning. Tänkt tema är kopplingarna mellan
naturmiljön och besöksnäringen i norra
Bohuslän.
Resö-entrén: Detaljplanearbete pågår.
Förhoppningen är att byggnation skall
kunna ske 2012. Entrén ska bl a berätta
om det småskaliga fisket i Kosterhavet
förr och nu.
Mer information: www.kosterhavet.se

Vision om nationalparksentré Rossö 2015
År 2015 har Rossö hamn utvecklats till ett trivsamt
nav där nanaturum
tur- och kulturmiljö möts. I magasinet finns en utställning som
Entréplatser
berättar om nationalparken och om Rossös historia
som skal- Koster (huvudentré)
- Strömstad
- Tjärnö & Saltö Tjärnö,
djurscentrum. Härifrån kan man åka turbåt till akvarierna på Lovéncentret
- Rossö
- Resö
övriga entréer och till Kosterhavets stora besökcentrum på Sydkoster.
Rossö skola använder magasinet för egna experiment och bjuder
regelbundet
Informationsplatser
- Kosterbåtens tilläggsplatser
hit andra skolor för undervisning utomhus. En ny gästhamn välkomnar
- Gästhamnar besökare
- Naturhamnar
som kommer båtvägen. Hamnens fiskemuseum är en resurs för kulturhistoriskt
Friluftsanordningar i landskapet
intresserade och nya entreprenörer erbjuder guidade turer till Kockholmen,
kajak- Skyltar, rastplatser, vindskydd, vägvisare,
grindar, etc...
utfärder eller båtturer ut i nationalparken.
Caféet i magasinet säljer Västkustens godaste räksmörgåsar. Caféinnehavaren
samarbetar med lanthandeln och håller varje sommar kurser i bohuslänsk matlagning i skolans matsal. Lägerskolor står på kö för att få hyra in sig i Rossö skolas
sommarlediga lokaler.
Rossö samhällsförening

Strömstad

Koster
Tjärnö
Saltö
Rossö

Resö

ENTRÉPROJEKTET
KOSTERHAVETS NATIONALPARK
2010-10-21
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LYFT FÖR HÄSTSPORTEN
när klubben bygger nytt

Två stallbyggnader är resta. Taken är lagda. Ett ridhus
ska påbörjas inom kort. Om finansieringen och de ideella
krafterna håller, kommer klubbens anläggning stå klar till
sommaren 2011. Lena Sundberg vid Strömstad Ridklubb
ger här en lägesrapport.

Mathilda Larsson och hästen Boss. Foto: Peter Heie

RÄKANHOPPET
Räkanhoppet går av
stapeln i juli och drar
till sig cirka 300 hästar
och ponnyer. Förutom
att vi sätter Strömstad
på kartan, innebär det
ett stort antal gästnätter i kommunen. Detta
ger klubben ett netto på
minst en kvarts miljon,
vilket är avgörande för
vår verksamhet.
För att detta skall
fungera och vara ett
trevligt arrangemang
krävs mycket stora
personalinsatser.
Vi är drygt 100 personer som på något
sätt ställer upp frivilligt
under förberedelser och
tävlingsdagar.
Vi skulle inte klara att
bjuda in alla tävlande till
vårt vackra Strömstad
utan våra generösa
sponsorer som stöttar
oss.
Aktuell information:
www.srik.se

Strömstad Ridklubb står inför sin kanske
största förändring någonsin. Klubben
har fått bygglov på fastigheten Lunden
1:2 som ligger nära den nuvarande anläggningen på Drivnäs, med cykelavstånd från staden. Här bygger vi en ny
anläggning där det kommer att finnas
ridhus och ridbanor med nationella mått
och där klubbens verksamhet kan bedrivas på ett professionellt sätt. När anläggningen är helt färdigställd ska det finns
ett 60-tal boxplatser för ridskolehästar
och privatuthyrning. Ett godkänt kök/
restaurang ska kunna erbjuda förtäring
till tävlande, ridskoleelever och besökare.
Anläggningen blir tillgänglighetsanpassad. Planer finns på ett teori- och
voltigeträningsrum för både lektioner
och träning, till exempel voltigeträning
(akrobatik) på trähäst framför speglar.
Byggarbetet delvis avlönat, delvis ideéllt
Snart står stallbyggnaderna klara. På
bygget har klubben två anställda som
arbetar under veckodagarna. Allt annat
arbete sker ideellt på helger och alla, från
mormor till minsta medlem, spikar och
målar. Ridhuset kommer att uppföras av
entreprenör medan klubben kommer att
stå för det invändiga arbetet med inredningen i cafeteria och manege.
Klubben sysselsätter idag fem personer, två ridlärare (som driver ridskolan
på entreprenad) och tre hästskötare/

vaktmästare. Klubbens medlemmar är
till 99 procent flickor/tjejer som lägger
hela sin fritid på sitt hästintresse. Många
har klubben som en fritidsgård där man
förutom att ta hand om hästen, läser läxor, äter, ser på teve och umgås.
Strömstad Ridklubb är den enda föreningsägda ridanläggningen i kommunen.
Klubbens enskilt största inkomstkälla är Räkanhoppet, vår nationella
hopptävling. Se faktaruta.
Förutom denna sedan tio år väl etablerade tävling, kommer vi genom den
nya anläggningen kunna arrangera allt
från lokala till nationella tävlingar året
runt. Detta ger goda inkomstmöjligheter,
vilket är förutsättningen för både god
djurhållning och för att ge kommunens
ungdomar ridning med hög standard på
en rimlig prisnivå.
Engalseröd Ryttarförening har sedan
hösten 2009 gått samman med Strömstad Ridklubb och deras medlemmar och
hästar ingår numera i Strömstad Ridklubb. Förstärkningen innebär att vi kan
utveckla träningsmöjligheterna inom
olika inriktningar och för alla nivåer.
Vårt mål är att alla skall kunna hitta sin
nivå på träning och erbjudas utveckling
i sporten.
Lena Sundberg
sekreterare
Strömstad Ridklubb
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Fjorton fotbollskillar från Strömstad reste till vänorten Ledbury i somras för att
delta i 10-årsfirandet av de båda orternas vänskap. Här berättar Sören Hansson,
lagledare för IFK Strömstads juniorer, om resan. Ett varmt mottagande mötte
killarna, men Ledbury-lagets fotbollsplan imponerade inte värst.

TWIN TOWN STRÖMSTAD
– fotbollsjuniorer till vänorten Ledbury
Med anledning av Strömstads kommuns 10-årsjubileum med Ledbury som
vänort, blev IFK Strömstads juniorlag
bjudna dit. Som en oerfaren resplanerare
med dålig skolengelska, svettades jag inför varje mailkontakt med Bob Barnes
som är ungdomsansvarig i Ledbury
Swift. Men en så sympatisk och trevlig
person har jag sällan mött. Han förstod
all svengelska.
Vi flög från Rygge en tidig morgon i
augusti. På Stanford tog Bob emot oss.
Bussresan till Ledbury, som ligger cirka
15 mil nordväst om London, blev en
skräckupplevelse. Alla körde på fel sida
av vägen, fort som tusan.
Efter att vi blivit inkvarterade i Ledbury Swifts lokal, tog vi en gemensam
promenad in mot Ledburys centrum.
Under skylten, som sa att vi kommit till
Ledbury, stod det: ”Twin Town Strömstad”. Alla reagerade på detta och sa att så
har ju inte vi gjort hemma för dem. Tänk
på det, ni som sätter upp skyltar i Strömstads kommun.
Fotbollslivet i Ledbury
Åter vid fotbollsklubbens lokaler blev vi
mötta av Steve Onion, ordförande i klubben, Bob och flera andra ledare med sina
fruar som bjöd på en traditionell engelsk
måltid, fish and chips. Killarna var lite
fundersamma på vad det var, men hungriga magar hade nog ätit vad som helst.
Nästa dag följde ett träningspass på
planen. De killar som var med kommer
aldrig mer att klaga över Strömsvallen.
Planen bestod av tistlar och en massa andra vassa växter som stack upp ur marken.
Målen var endast gamla vattenledningsrör som svetsats ihop till en målram utan
nät. Några grabbar sa: ”Här vill inte jag
ramla i alla fall…”

På eftermiddagen samlades vi på Market Place för en guidad tur. Där på torget hade de hissat Strömstads kommuns
flagga. Vid en trädgård visade de stolt
upp att de inför 10-årsjubileet planterat
blommor i form som den svenska flaggan. Spontant utropade en av grabbarna:
”Herregud, de älskar ju verkligen oss!”
Bob tog också med oss till ”Little
Strömstad”, en liten vrå i en lokal pub.
På väggen sitter avtalet mellan Ledbury
och Strömstad gällande vänortsregler,
där finns även lite böcker från Strömstad
samt ett fotografi i fönstret på Stadshuset.
När det var dags för matchen mellan
Strömstad IFK och Ledbury, kom ett helt
byalag och kritade planen och monterade
in näten i målramarna. Lokaltidningen
och ett stort uppbåd Ledburybor kom för
att se matchen. Matchen var ganska jämn
i första halvlek. Tränarna manade på
grabbarna och ett mycket rättvist slutresultat kunde fastställas. Vi vann med 9–1.
Vänskapsmatch lockade storpublik
Nästa dag väntade nästa stora äventyr,
matchen England–Ungern på Wembley.
Vi var ute i god tid och fick se de båda
landslagen anlända i sina bussar och hur
arenan successivt fylldes på med publik.
Hela 72 046 personer såg denna vänskapsmatch. Wembley var en fantastisk
upplevelse. Stämning, sång, skällsord
och lovsång.
14 grabbar och 3 ledare kommer alltid
att komma ihåg denna resa. Alla rekommenderas att besöka vår vänort Ledbury.
Ni blir garanterat väl bemötta.

LEDBURY
Ledbury har 9 900 invånare
och är belägen i det vackra
Herefordshire, England.
Information om staden finns
på:
www.ledburytowncouncil.
gov.uk.
Strömstads övriga vänorter
är Randaberg i Norge,
Konnevesi i Finland och
Nissi i Estland.

STORBRITANNIEN
LEDBURY
LONDON

Sören Hansson
lagledare
IFK Strömstads juniorer
Foto (alla bilder denna sida): Sören Hansson
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LÅGOR - BOKFAVORIT I REPRIS

Foto: Nina Nordby-Möller

WINTER WORD
FESTIVAL
Nästa festival arrangeras
4-6 mars 2011 runt omkring i
Strömstad med Restaurang
Skagerack, Hotell Laholmen
och Quality Spa & Resort
Strömstad som huvudarenor.
Det blir en dundrande kulturfest med ordet och skrivandet
i centrum. Dans, musik, teater,
konst och naturligtvis litteratur
och berättande.
Mer information:
www.winterwordfestival.com

LÅGOR
Bidrag till lågor skall skickas
in som textfiler i Word- eller
Open-Office-format senast
den 15 januari 2011. I undantagsfall kan bidrag mottas som
maskinskriven text.
Bidragen skall insändas till
lagor@stromstad.se eller
lämnas in till Stadshusets reception, Norra Bergsgatan 23.
All information på:
www.stromstad.se/lagor

I mars kom antologin Vågor, en bok
fylld med berättelser med anknytning
till Strömstad. Kommunen bjöd in alla
att vara med och skapa en bok till Winter
Word Festival i mars. Trettioåtta berättare - män och kvinnor, unga och gamla
- ställde upp och skickade in sina texter.
Det blev 350 välfyllda sidor med dikter,
noveller, fantasy, bygdehistoria, kåserier
och allehanda betraktelser. Vågor blev en
succé.
Varje kommun en egen version
Nu är det dags igen. 2011 års antologi
kommer att heta Lågor, det kalla blå förbyts i det varma röda. Även denna gång
har omslagsbilden skapats av fotografen
Johanna Valero. Men nytt för i år är att
det kommer att ges ut 14 olika Lågor,
en för varje kommun inom Fyrbodalssamarbetet.
- Visst är det väldigt roligt att idén
blivit så uppskattad, säger Jan Palmblad,
kulturansvarig i Strömstad och initativtagare till projektet. Tanken är att stimulera till eget skrivande. Idag är det så lätt
att ge ut egna böcker och att publicera
sina berättelser. Vi vill ge en puff i ryggen
på alla som vill men tvekar, visa hur roligt
det är att sprida sina berättelser till andra
människor. Samtidigt blir antologierna
en spännande sammanställning av vad
som våra medborgare tycker är viktigt att
berätta om just nu.

Reglerna blir de samma som ifjol. Det
enda kravet är således att berättelserna
eller berättaren skall ha någon anknytning till den aktuella kommunen. En
strömstadsbo kan gärna skriva en historia om Cap Verde eller månen eller
vad som helst; en fransyska får vara med
om hennes historia har anknytning till
Strömstad. Om det kommer in fler texter än vad som får plats i boken så görs
urvalet av en särskild redaktionsgrupp.
Det handlar då inte i främsta hand om en
kvalitetsbedömning utan om bredd och
mångfald. Vi vill ha många olika slags
texter från olika slags författare. Detta innebär också att riktigt långa texter kan få
svårare att komma med eftersom de tar
anspråk på så stort utrymme.
Strömstad först ut
Strömstad kommer att tjuvstarta före alla
andra kommuner. Strömstads Vågor utges den 4 mars i samband med öppnandet av Winter Word Festival 2011. Övriga kommuner genomför sina projekt under våren och samtliga böcker kommer
att vara med i en egen monter på Bok- &
Biblioteksmässan i Göteborg i september.

Anders Ådin
festivalarrangör

Carl-Johan Vallgren läser ur sin bok, winterwordfestival 2008. Foto: Jan Palmblad
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Utbildningsmodell med

FILOSOFISK GRUND
Många som jobbar inom vården och omsorgen har kommit i kontakt med projektet
Gränsregional omsorgsfilosofi. Målet är en gemensam omsorgsfilosofi inom vård och
omsorg. Projektledaren Maria Hansson, redogör för ett målmedvetet utbildningsarbete.
Projektet som startade den 1 september
2008 genomförde nyligen sin avslutningskonferens. Förutom Strömstad, har
Fredrikstad, Rygge, Tanum, Munkedal,
Lysekil, Mellerud och Bengtsfors ingått.
Högskolan i Östfold har deltagit och
utvärderar projektet.
Projektet har omfattat utbildning av
vård- och omsorgspersonal. Utbildningsmodellen har utgått från en gemensam omsorgsfilosofi, vilket bidrar till ett
gränsregionalt mervärde genom bättre
rörlighet över riksgränsen för både omsorgstagare, deras närstående och omsorgspersonal.
Gemensamt förhållningssätt
Målet är att personal inom vård och
omsorg ska få ett gemensamt förhållningssätt till omsorgstagarna och deras
närstående. Tanken är att vårdkvaliteten
ska bli densamma i verksamheterna och
att omsorgstagarna ska få individuell
vård och omsorg som befrämjar livskvaliteten. Närstående är en viktig målgrupp i detta arbete.
I projektet har 98 personer från vårdoch omsorgspersonalen utbildas till
förändringsledare. Dessa har i sin tur
haft studiecirklar för över 600 personer.
Att vara förändringsledare innebär att
vara stöd och vägvisare för teamet och
dess ledare vid införandet av den gemensamma omsorgsfilosofin.
Filosofin utgår från så kallad palliativ
vårdfilosofi. Den palliativa vårdfilosofin
innebär att man som vård- och omsorgspersonal anammar ett medvetet förhållningssätt gentemot omsorgstagaren och

dennes närstående, vilket kommer till
uttryck i ett strukturerat och målinriktat arbetssätt. En förutsättning är att alla
i det tvärprofessionella vårdteamet runt
omsorgstagaren arbetar utifrån en gemensam helhetssyn på omsorgstagaren.
Fyra hörnstenar
Målet med den palliativa vårdfilosofin är
att minska lidande, befrämja livskvalitet
samt hjälpa personer att leva så aktivt
och normalt som möjligt. Palliativ vårdfilosofi bygger på fyra hörnstenar: symptomkontroll, närståendestöd, kommunikation och relation samt teamarbete.
Vård i livets slut berördes även i projektets utbildningsmodell. Palliativ vård
innebär lindrande vård till personer med
obotbara symtomgivande sjukdomar
oavsett diagnos.
Under projektperioden har det också
genomförts tre utbildningsseminarier
för totalt 1 673 personer från projektets
åtta kommuner. Utbildningsdagarnas teman har utgått från hörnstenarna i palliativ vårdfilosofi och vård vid livet slut.
Projektet har möjliggjort att några av
Sveriges och Norges bästa föreläsare har
kunnat bjudas in.
Projektet avslutas sista december.
Förändringsledarna kommer att fortsätta
med nätverksträffar. Alla åtta deltagande
kommuner i projektet är positiva till att
fortsätta arbeta med palliativ vårdfilosofi.
Maria Hansson
projektledare
Omsorgsförvaltning

GRÄNSREGIONAL
OMSORGSFILOSOFI
Projektägare: Strömstads och
Fredrikstads kommuner
Finansiering: Interreg
Sverige–Norge (EU)
Interregprogrammet stödjer
projekt mellan Sverige och
Norge för att stärka regionens
attraktivitet och konkurrenskraft.

ANHÖRIGCENTER
Du som hjälper och stödjer
en maka eller make, sambo,
förälder, annan släkting, vän
eller granne, kan själv behöva
stöd. Välkommen att kontakta
oss för information om kommunens anhörigstöd.
Vi finns på: Oslovägen 13 F
Anhörigcenter/Samverket
Kontaktpersoner: Valeria Linc
och Ingela Baatz 0526-136 87
grillfest på Rossö. Foto: Karin Björk
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– FRÅN

Främlingen
Måste det vara så svårt när man möter en främling på
gatan att bara se personen i ögonen, le och säga ”hej”?
För en tid sedan mötte jag en tant, med väska, i en backe
nära stan. Backen var ganska brant och jag mötte henne
på min väg ner. Hon var gammal och det såg jobbigt
ut, hon hade stannat till lite för att vila. Jag hade inte
bråttom så jag tänkte att jag skulle stanna och erbjuda
min hjälp. Men jag stannade aldrig, jag hälsade inte
ens när jag gick förbi den gamla gumman som stod där
nästan utmattad i början av backen. Jag fortsatte bara
gå, gick ner på stan, vandrade planlöst omkring och tittade i skyltfönster för att sedan, efter ungefär en timma,
återvända samma väg jag kom ifrån.
Hade jag verkligen förlorat något på att hjälpa henne?
Hade jag, bara genom att dröja mig kvar fem minuter
eller kanske bara genom att hälsa, kunnat glädja henne?
Abraham Lincoln sa en gång ”Tänk på att en främling är
en vän du inte lärt känna.” Och alla ens vänner har ju en
gång varit främlingar. Främlingar som nu ligger en varmt
om hjärtat och därför inte känns främmande längre. Jag
tror inte att någon människa föds ond, dock tror jag att
främlingsfientlighet skapat ondskan. Min tro är alltså att
om vi tillsammans utplånar främlingsfientligheten kan vi
därmed förgöra ondskan.

red

Jag önskar så att jag kunnat åka tillbaka till den dagen
och hjälpt den där tanten, eller en av de där småbarnsmammorna vars påse går sönder på väg ut ur matvaruaffären. Även om det inte gjort någon skillnad så hade
jag väl inte förlorat något på att försöka? Är människan
så rädd för främlingar att man inte ens sträcker ut en
hjälpande hand till den som behöver den? Är vi så rädda
för ondskan att vi skapar den?
Ellinor Eriksson

Vill inspirera till större kulturliv
Med drivkraften att vilja öka
utbudet av aktiviteter i Strömstad förbereds ett projekt med
avsikt att locka en bred publik.
Till våren planeras en stor duk
monteras upp i centrum för
att visa film för allmänheten.
Det var en sensommarkväll i augusti
som vi först fick idén, när vi av en slump
hade hamnat i Uddevalla i väntan på en
försenad buss. Människor i alla åldrar
satt utspridda i mörkret på filtar och
bänkar framför en stor filmduk bakom
stationen. Där fanns de som kommit för
en fulländad filmkväll i gräset, folk som
bara slagit sig ner i förbifarten och de
som intresserat stod bredvid och tittade
på.
Det var här idén föddes som senare
utvecklades till ett projektarbete. Vi vill
arrangera en utomhusbio i vår egen stad!
Efter att ha bott i Strömstad sedan
småbarnsåldern kan vi konstatera att
kulturlivet här inte är alltför aktivt. Vad
som fattas är aktiviteter och arrangemang som för människor samman. Det
är viktigt att det anordnas saker och
ting som är öppet för en varierad grupp
- både efter ålder och personligheter.

Victoria Elmsen, Klara Silvemark och Linnea Klinghammar. Foto: Emma Knutsson.

Aktiviteter borde vara anpassade mer
utifrån människors intresseområden än
efter deras ålder.
Vi som ska sätta upp biovisningen är
tre studenter som går sista året på samhällsprogrammet med inriktning kultur,
här i Strömstad. Vi ville göra någonting
kreativt och praktiskt att jobba med under året. Än så länge är slutmålet ganska
suddigt i kanterna, och arbetet att söka
utrustning och sponsorer är i full gång.
Vår drivkraft är att försöka öka urvalet
av aktiviteter i Strömstad. Det är förstås
lite svårt att få en hel stads kulturliv att
blomstra med bara ett arrangemang -

men vi ser det hela först och främst som
ett försök att inspirera människor och
företag till att styra upp den här typen av
tillställningar.
Kulturliv behöver inte delas in i olika
åldersfack, utan det är istället något som
ska bilda gemenskap utifrån intressen.
Film är verkligen något som faller de
flesta i smaken, gammal som ung och
oavsett personlighet. Därför tror vi på
idén om en filmvisning för allmänheten,
och hoppas på positiv respons vid visningen till våren.
Klara Silvemark

STRÖMSTAD GYMNASIUM
Att tala för döva men förväntansfulla öron
Konsten att höra det man vill höra tycks vara vuxnas specialitet. Förväntningarna på
elevers prestation stiger allt högre medan ungas åsikter fortfarande värderas lågt.
Hur kommer det sig att vuxna inte lyssnar på oss ungdomar? Det är den frågan vi
ställt oss flera gånger. Vad är det som gör att vi inte kan ha lika mycket rätt som ni?
Vad är det som gör att vuxna ofta ignorerar oss? Vi har aldrig förstått varför.
När man som ungdom försöker säga något så är det många gånger man får svar som: ”Nej
lilla vän, du förstår att om vi säger så är det rätt, du måste lita på oss”. Måste vi lita på att
ni har rätt? Kan vi inte ha egna idéer, versioner och tankar? Vi är eller blir snart myndiga.
Vi har kunskaper och förståelse, vi har rätt i mycket.
Vi säger inte att ingen vuxen lyssnar utan vi vill bara få vuxna att tänka en gång till.
Tänka efter om de verkligen hör vad vi säger eller om de bara ser våra läppar röra sig
medan de tänker på sin egen bild av ämnet. Lyssna på vad vi har att säga, lyssna till oss
när vi vill få fram något. Vi vet vad vi vill, tycker och tänker. Vissa av oss går redan om
ett halvår ut i arbetslivet. Vi skall skaffa jobb, bil, lägenhet och i många fall läsa vidare.
Kommer vi då vara accepterade? Och är det i så fall bara för att vi räknas som vuxna då?
Vad är det som gör oss mer vuxna då än nu, ett halvår tidigare?
Vi vill ha er hjälp att ta oss framåt så att vi kan utvecklas, men hur ska det kunna ske
om ni inte lyssnar på oss? Man kan inte hjälpa utan att lyssna, det gäller både i skolan
och hemmet. Vi behöver er hjälp, så lyssna för att hjälpa oss. Lyssna på oss. Beakta vad
vi har att säga. Se det från bådas perspektiv, både vårt och ert, så gör vi detsamma.
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Vad ska bevaras i Strömstads stadsmiljö och vad ska byggas nytt?
Stadsmiljöplanen är nu ute på samråd och innehåller råd och
riktlinjer. Här berättar Helena Östling, vid Miljö- och byggförvaltningen, om dina möjligheter att delta i processen.
Södra Hamngatan, Strömstad. Foto: Marie Fagerberg
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Stadsmiljöplan för en

VACKRARE
STAD
Exempel på bevaransvärda miljöer i Strömstad. Foto: Marie Fagerberg

Avsikten med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet
för allmänheten till insyn och påverkan
i processen. Stadsmiljöplanen ska ge ett
samlat helhetsgrepp över Strömstads
centrala delar. Den ska föreslå en möjlig
utvecklingsriktning utifrån stadens
karaktär och dess förhållande till det
kulturhistoriska arvet. Dokumentet ska
ligga till grund för fortsatt detaljplanearbete, vara vägledande för politiker vid
beslutsfattande och ge information till
exploatörer och fastighetsägare.
I Strömstad finns välbevarad bebyggelse från såväl 1800-talet som tidigt
1900-tal och efterkrigsarkitektur från
1900-talets mitt. Tillsammans utgör de
ett värdefullt arv som Strömstadsborna bör vara stolta över och värna om. I
stadsmiljöplanen finns rekommendationer om hur specifika områden, byggnader och gatumiljöer ska tas tillvara.
Det kan handla om färgsättning, takmaterial, bevarande av gårdsmiljöer, parker
och torg eller hur man ska hantera nybyggnation inom området.
Vi människor behöver platser där
vi kan mötas och bli sedda. Strömstads
offentliga rum bör utformas och möbleras så att de stimulerar till social samvaro, skapar trygghet och säkerhet samt

underlättar våra vardagsliv. Blomlådor,
belysning och sittbänkar är exempel på
inslag som kan försköna stadsmiljön.
Fasader och markbeläggning är
stadens väggar och golv medan möblemanget är inredningen. Genom att skapa
ett samspel mellan dessa kan stadens
helhetsintryck förstärkas ytterligare. En
konsekvent och metodisk användning
av markbeläggningsmaterial kan därför
stärka stadens identitet, skapa tydligare
gaturum, förstärka stråk och öka tillgängligheten för både invånare och besökare.
Ett alternativ som använts under senare
år och som smälter väl in i staden är att
komplettera gatstensbelagda gator med
större granithällar eller betongplattor.
Nu vill vi veta vad du tycker. För att
ta del av stadsmiljöplanen kan du besöka
stadshuset, biblioteket eller kommunens
hemsida där materialet kommer att finnas tillgängligt. Vi vill gärna ha dina synpunkter på innehållet om du tycker att
något behöver förändras, förtydligas eller
läggas till. Dina synpunkter ska skickas
skriftligt till kommunen senast den 13
januari 2011.

STADSMILJÖPLANEN
Samrådstid:
12 november 2010 tom
13 jan 2011. Skriftliga
synpunkter ska vara
inne senast den 13 jan
2011.
Mer information:
www.stromstad.se/
stadsmiljoplan
Kontakt: Marie Fagerberg, Miljö- och byggförvaltningen,
marie.fagerberg@
stromstad.se
telefon 0526-194 56

Helena Östling

planeringsarkitekt
Miljö- och byggförvaltningen

Strömstad växer så det knakar...

Samverkan nödvändig för räddningstjänsten

… men inte tillräckligt för att kommunens mål
på 13 000 invånare år 2015 ska uppnås. I
Strömstad vill människor leva och bo samtidigt som allt fler företag söker sig hit. Det
skapar dynamik och synergieffekter vilket
möjliggör fortsatt utveckling av välfärden i
Strömstad.
En grundförutsättning är dock att människor har någonstans att bo och för detta krävs
att byggandet ökar. Miljö- och byggavdelningen arbetar för högtryck med bygglov och detaljplaner för att fler bostäder ska kunna byggas. Ärendena är många och ärendegången
kan upplevas komplicerad. För att möta efterfrågan har kommunen påbörjat rekrytering av
en bygglovshandläggare.

Räddningstjänsten i Strömstads kommun har ett stort behov av att samverka
med andra. Först och främst operativt,
men även förebyggande. Samverkan
sker mellan Haldens brannvesen, Tanum, Dals-Ed och Strömstads räddningstjänster som helt eller delvis gränsar till varandra. Samverkansavtal är
även tecknat med Tanums räddningstjänst om interkommunal räddningschefsberedskap.
Utöver detta finns ett operativt samverkansavtal mellan räddningstjänsterna i region Norra Bohuslän och
ett övergripande samverkansavtal för
räddningstjänsterna i hela Västra Götaland då långvarig hjälp begärs från
någon enskild räddningstjänst.

Johanna Perlau
avdelningschef Byggavdelningen

Ett nytt radiokommunikationsnät,
Rakel, är under uppbyggnad i Sverige. Norge är redan med och Västra
Götaland står inför utbyggnad nu.
Samverkan mellan räddningstjänster
och andra myndigheter kommer att
underlättas med ett enhetligt kommunikationssystem.
Rolf Olausson
räddningschef
Räddningstjänsten Strömstad
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FRAMKOMLIGA VÄGAR
– ett uppdrag för Gatukontoret

På Oscarsplatsen har gångbanan breddats 100 procent, fyra stenar i bredd istället för två så det blev en jämn och fin gångbana. Foto Herman Simonsson

Inventerar tillgängligheten
i kommunens lokaler
Kommunen har anställt en tillgänglighetsinventerare på halvtid, Helen
Kuylenstierna. Helen ska arbeta med
att inventera tillgängligheten i Strömstad
under sex månader.
Syftet är att förbättra informationen
om tillgänglighet för kommuninvånare
samt besökare med funktionsnedsättningar.
I samarbete med Västsvenska Turistrådet och Västra Götalandsregionen
finns nu ett sätt att beskriva tillgänglighet för kommunala verksamheter. Detta
görs via en databas som innehåller information om de kommunala verksamheternas lokaler så att besökare med
funktionsnedsättningar kan avgöra om
de kan besöka platsen eller inte. Uppdatering kommer att ske vid eventuella
ombyggnationer. Informationen ska visas på kommunens webbsida.
Jonas Andersson
Tillgänglighetssamordnare

Tillgänglighetsinventerare Helen Kuylenstierna.

Foto: Terése Lomgård

Trappan du brukar snubbla på … Trottoarkanten
som är för hög … En ny lag ställer krav på att ”enkelt
avhjälpta hinder” ska tas bort för att öka tillgängligheten i samhället. Här redogör Conny Hansson,
biträdande gatuchef, för hur den nya lagen påverkar
Strömstad.
Enligt lagen ska så kallade enkelt avhjälpta hinder tas bort för att öka tillgängligheten i samhället. Enkelt avhjälpta hinder är sådana hinder som med hänsyn
till nyttan, kostnaden och förutsättningarna på platsen är enkla att ta bort. Lagen avser publika lokaler och allmänna
platser.
Det kan exempelvis handla om att avfasa trottoarkanter, ta bort trösklar eller
att kontrastmarkera trappavsatser. Detta
påverkar särskilt Gatukontoret som har
ansvaret för våra gator och torg. Som en
följd av lagen avsatte Tekniska nämnden
särskilda investeringspengar för åren
2009 och 2010 och gav Gatukontoret i
uppdrag att arbeta med att undanröja
sådana hinder.
Tillgänglighetsanpassningen har skett
i nära samarbete med Omsorgsförvaltningens tillgänglighetssamordnare Jonas
Andersson, som har varit ett stort stöd i
prioriteringen mellan olika insatser. Att
göra varje millimeter av Strömstad tillgänglig för alla är omöjligt. Istället har
fokus varit inställt på att skapa tillgängliga stråk.
Utgångspunkten har varit de stråk
som är viktigast för personer med funktionsnedsättning. Exempel på stråk som
man jobbat med är sjukhuset–apoteket,
Konsum, Oscarsplatsen och Strand-

promenaden. Stora delar av stadskärnan
har därmed blivit mer tillgängligt. Totalt
har närmare 40 övergångsställen tillgänglighetspassats.
Särskild stora insatser har gjorts på
Oscarsplatsen som en följd av en motion från Lars Tysklind som påpekade
behovet av att göra Oscarsplatsen mer
tillgänglig på ett estetiskt tilltalade sätt.
Detta har nu skett genom en ny stenläggning som är mer framkomlig för barnvagnar, rullatorer och rullstolar.
Förutom den fysiska miljön, jobbar
Gatukontoret med att göra information
om den fysiska miljön mer tillgänglig
på kommunens webbsidor. Redan nu
finns detaljerad information och bilder
från kommunens badplatser och lekplatser. Snart kommer även information om
samtliga parkeringsplatser i tätorten.
Arbetet med tillgänglighet upphör
inte, det som gjorts hittills ska utvärderas
och en strategi för framtiden ska läggas
upp. I samband med vägomläggningar i
framtiden kommer tillgänglighetsperspektivet vara en självklar del av planeringen.
Conny Hansson

biträdande gatuchef
Tekniska förvaltningen
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Det finns plats för fler invånare i Krokstrand. Nyligen startade samhällsföreningen ett
projekt för att stimulera inflyttningen. Första steget är att arbeta fram ett presentationsmaterial. Andra steget är att testa detta vid en emigrantmässa i Holland. Här samtalar
Kommuntidningens Karin Askberger med projektledaren Neta Rydén.

VILL PÅFOLKA KROKSTRAND
– Vi fick höra talas om Tingsryds kommening. Det kan vara halt på vägarna,
mun som åkte till emigrantmässan i
men när du halkar i diket kommer det en
Amersfoort för att locka holländare till
traktor och drar upp dig.
sin kommun. I Holland saknar man vild
För att få inspiration åkte projektnatur och ostörda platser att bo på och
gruppen till Grythyttan, vars utveckling
det har Tingsryd i överflöd. Det har ju vi
har vissa likheter med Krokstrands. Det
med, tänkte jag.
före detta brukssamhället Grythyttan har
I dag bor 311 personer i samhällena
blivit känt som ”matens Mecka”. I cenKrokstrand, Björneröd och Flöghult.
trum finns Måltidens Hus med högskoleProjektet heter Påfolka Krokstrand! Ututbildningar inom matkonsten. Runt
gångspunkten är att det
omkring slår nya företag
finns
utvecklingsmöjrot för att de tycker om
ligheter som fler skulle “ Visionen är att folk atmosfären. Frågar man
kunna vara med och dela. som flyttar hit inte job- vad som är fröet till
Platsen har en dramatisk bar ihjäl sig, utan kan utvecklingen, svarar alla
natur, odlingsmark, ett
unisont: Carl Jan.
stort Folkets hus, spän- vara med och visa bio
Alltså, Carl Jan Grannande stenindustrihisto- och städa Folkets hus. “
qvist, inspiratören till
ria och en god jordmån
Måltidens Hus i den ditför nya kreativa initiativ.
flyttade svenska pavilAmbitionen är att berätta om allt detjongen från världsutställningen i Sevilla
ta, så att folk hittar till platsen. Hollandsoch till ett flertal andra ”omöjliga” probesöket är en första början. Målet är att
jekt.
attrahera människor som gillar den spe– Det som satte sig mest, är att en enda
ciella anda som vuxit fram i steninduseldsjäl kan ändra så mycket i ett samtrins kölvatten. Något sovsamhälle är det
hälle, säger Neta Rydén.
inte tal om.
I Krokstrand finns en grogrund som
Hur skulle du själv presentera
påminner om Grythyttans. KrokstrandsKrokstrand?
festivalen och Bio Rollo med direk– En varm och välkomnande mänsktsänd opera från Metropolitan, föddes i
lig miljö. Alla som vill får en roll och en
några eldsjälars vilda tankar. Tack vare

mycket entusiasm och samverkan, har
de förverkligats.
Det finns ett brett kunskapsfält i bygden, med många skickliga hantverkare.
En idé om folkhögskola ligger nu och
dallrar i luften. Neta Rydén hoppas att
man med hjälp av projektet ska få kontakt med nya katalysatorer. Färdriktningen är inställd mot en framtid utan oljeberoende.
Några problem med projektet?
– Det får vi se. De flesta av oss är själva invandrare. Visionen är att folk som
flyttar hit inte jobbar ihjäl sig, utan kan
vara med och visa bio och städa Folkets
hus. Nu ska vi gå ut och prata med folk
och ställa frågan: Vad är det som gör att
Krokstrand är Krokstrand?
Hur gick det för Tingsryd?
– De fick en chock när det visade sig
att hela 120 holländare hörde av sig efter
mässan och ville besöka kommunen. Vi
har bara en observatörsroll på mässan
men vi måste vara beredda.
Strömstads kommun är med i projektgruppen.
– Vårt projekt kan vara spjutspets till
något som kan bli stort för hela kommunen.
Karin Askberger

frilansskribent

Växtkraft i graniten. Projektet Påfolka Krokstrand! besöker emigrantmässa i Holland för att locka fler till bygden. Finansiering: ideella insatser och EU:s Leaderprogram. Foto: Helge Lind
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GOTT BEMÖTANDE
– ett löfte till gymnasiets elever

Strömstad Gymnasium vill vara ”världens bästa skola”. Tillsammans har personalen på skolan arbetat fram en plan för att kunna hålla det löftet. Johan Flodin,
rektor vid Strömstad Gymnasium, beskriver här förutsättningarna för att lyckas.

Många elever som gått ut från Strömstad Gymnasium har blivit framgångsrika. Vi känner till företagare, läkare,
advokater, författare, duktiga yrkesmän
och yrkeskvinnor, flera har doktorerat
och någon har blivit idrottsstjärna. Vi
vet därför att de som väljer att genomföra sina gymnasie-studier hos oss har
obegränsade möjlig-heter till utveckling.
Detta är inte synonymt med att alla
lyckas i skolan, men vår ambition är att
alla ska göra det. Vi har den ”ödmjuka”
visionen att vara ”världens bästa skola”
och då menar vi för alla som väljer att
starta sina studier hos oss.
Jag vet att personalen på Strömstad
Gymnasium är tillräckligt talangfull för
att denna visionen ska bli verklighet.
Lokalerna och ambitionen att nå dit
håller samma standard.

Dagligen pågår massvis av verksamhet
på vår skola: elevvård, elevsamtal, mentorskap och naturligtvis undervisning.
Det ska vi fortsätta med. Parallellt med
detta ska vi odla Det Mänskliga Gymnasiet – världens bästa skola. Det Mänskliga
Gymnasiet är ett samlingsnamn för det
som vi vill att våra elever och deras föräldrar ska känna och uppleva hos oss.
Detta blir ju bara tomma ord om det
inte fylls med något. Detta något, är vårt
löfte till eleverna samt våra beteendemål
kopplade till detta löfte.

Det Mänskliga Gymnasiet

För att kunna hålla vårt löfte har vi
funderat på vilka beteenden som är
avgörande för att våra viktigaste personer, eleverna, ska känna sig i linje med

Jag tror mycket starkt att devisen Det
Mänskliga Gymnasiet är ytterligare ett
steg i riktningen mot att fler lyckas.

•

•

Vårt löfte:
Att erbjuda Dig en utbildning som
ger möjlighet till den framtid Du vill
ha …
Att skapa en trygg och utvecklande
miljö där Du kan utvecklas …

det vi lovar. I processen att ta fram dessa
beteende har hela personalen på Strömstad Gymnasium varit involverad.

Beteenden

Processen startade med att varje individ
bidrog med tankar i smågrupper kring
vilka beteenden som är viktiga gentemot
våra elever. Idéerna som kom fram presenterades sedan inför hela personalen.
En så kallad viktning genomfördes där
de fem viktigaste beteendena fick komma fram. Den röda tråden är att möta
eleverna med respekt.
Vi har börjat vår resa för att vara
framtidens skola – Det Mänskliga Gymnasiet – och hoppas framgent att vara en
avgörande faktor till Strömstads utveckling och framförallt för ”våra” ungdomars
utveckling, vilken väg de än väljer.
Johan Flodin

gymnasiechef/rektor
Strömstad Gymnasium

På det Mänskliga Gymnasiet finns ambitionen att alla ska lyckas. Foto: Cecilia Wikström Boman
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Strömstad gymnasium. Foto: Göran Boman

Gymnasiet flyttar fram de

DIGITALA POSITIONERNA
En egen dator till varje elev. Nu flyttar gymnasiet fram de digitala positionerna
och skiftar fokus från ”dator i skolan” till ”skolan i datorn”. Läs här rektor Ola
Nilssons bidrag till Kommuntidningen om en satsning som ska förbättra elevernas möjligheter att lära sig.
I en värld där allt fler arbetsuppgifter
förutsätter inte bara datorvana utan även
goda datorkunskaper passar gymnasiets
satsning väl in. Målet är att varje elev
skall ha tillgång till en egen bärbar dator
för att snabbt och enkelt kunna möta de
utmaningar och tillgodogöra sig de möjligheter som tekniken medför.
Under höstterminen 2010 har alla
elever i gymnasiets första årskurs fått
låna var sin laptop, tanken är att både
utveckla nya pedagogiska modeller
samt ge eleverna en större möjlighet att
påverka och anpassa sina studier. En annan utgångspunkt är att skifta fokus från
”dator i skolan” till att i stället ha ”skolan
i datorn”, en vision där den traditionella
skolan utvidgas till att bli mera fri i tid
och rum.

Tillgång under praktik

Genom lärande med datorstöd minskar
de begränsningar som normalt skapas
av scheman och tillgången på lokaler. Ett
tydligt exempel är de elever som under
sina studier har längre praktikperioder,
tidigare har det varit svårt att tillgodose
både behovet av praktik och kravet på att
följa vissa kurser som samläses med andra program, genom lärande med dator-

stöd kan eleverna nu få sin praktik och
tillgodogöra sig undervisning i kursen
utan problem.
Pedagogiskt innebär satsningen att
eleverna får mer problembaserad inlärning. Med lärarnas stöd bygger de själva
sin kunskap, till skillnad från att få den
färdigpaketerad och skedmatad via katedern. Tanken med problembaserad
inlärning är inte på något vis nytt för
gymnasiet, men de nya tekniska möjligheterna öppnar för större möjligheter.

Bättre överblick

För eleverna blir datorerna inte bara ett
naturligt arbetsredskap – en digital penna med tillhörande block och ett inbyggt
globalt uppslagsverk – utan de ger även
möjligheten till bättre överblick över
den egna studiesituationen och de egna
resultaten. Provresultat och uppgifter
publiceras på elevens egen sida i skolans
digitala lärplattform Fronter, på så vis får
eleverna ständigt full tillgång till hur de
ligger till i samtliga ämnen. Plattformen
ger möjlighet till ständig feedback på
arbetsinsatser och eleverna kan tillsammans med lärarna förbättra sina prestationer utan att alltid vara bundna till
scheman eller ens vara på samma geo-

grafiska plats. På samma sätt ger Fronter
också lärarna möjligheten att smidigt
förse eleverna med arbetsmaterial vid
sidan av de vanliga böckerna. På samma
sätt har eleverna ständig tillgång till det
material som lärarna själva producerar
och lägger ut.

Träning för livet utanför skolan

De ”egna” datorerna ger sist men inte
minst eleverna möjligheten att lära sig
mer om tekniken som blir en allt större
del av vardag och framtid. De är själva
ansvariga för att olika programvaror uppdateras och installeras och får själva,
med viss hjälp, lösa de problem som kan
uppstå, en kunskap som kommer till god
nytta även utanför skolan.
Sammantaget kommer satsningen
att förbättra elevernas möjligheter att
lära sig, att förbättra deras möjligheter i
arbetslivet – men det är ingen mirakelmedicin som ersätter traditionell skola.
Snarare ett välbehövligt och välkommet
komplement.
Ola Nilsson

rektor/lärlingssamordnare
Strömstad Gymnasium
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HÄFTIGT HÅLLIGÅNG
hos Strömstads pensionärer

Några av de aktiviteter som erbjuds. Foto: SPF Strömmen bildarkiv

KONTAKT
SPF Strömmen
Jan Teuber
Spjutgatan 14
452 30 STRÖMSTAD
Tel 0526-149 20
www.spfpension.se/strommen
PRO
Expedition 0526-135 90
Oslovägen 17
452 35 STRÖMSTAD
Ordförande: Siwert Throlin
Telefon 0525-231 78
www.pro.se
Aktiva Seniorer
Arvo Väli
Örnekullsvägen 20
452 96 STRÖMSTAD
Telefon 0526-251 64
vali.arvo@telia.com

Pensionärerna i Strömstads kommun är superaktiva. Det framgår
tydligt av föreningarnas gemensamma presentation. Gillar man
inte curling, kan man alltid stava eller sticka, dansa, läsa, resa och
tala om konst …

I Strömstad finns tre pensionärsorganisationer som med engagemang och hjärta
anordnar aktiviteter för sina medlemmar med syftet att erbjuda meningsfull
och berikande verksamhet för att främja
såväl den fysiska som den psykiska hälsan.
PRO, SPF Strömmen och Aktiva seniorer är alla tre politiskt och religiöst
obundna organisationer. I föreningarna
anordnas månadsmöten där man som

medlem, förutom att ta del av möteshandlingar och få information i aktuella
pensionärsfrågor, bjuds på underhållning och fika. Det anordnas vår-, höstoch julfester med mycket gott att äta och
även trevlig underhållning.
Utbudet av aktiviteter är stort och
varierar lite från förening till förening.
Några exempel är mattcurling, boule,
promenader, stavgång, seniordans, vattengympa, schack, bingo, bridge, bokcirklar, körsång, allsångskvällar, teater,
stick- och virkcafé. Även utbildningar
av olika slag erbjuds så som: data/internetkurs, mobilkurs, trafiksäkerhet, läkemedelsinformation och mycket, mycket
mer. Det arrangeras också resor, både
dagsutflykter och längre resor.
De senaste två åren har föreningarna
tillsammans med folkhälsorådet i Strömstad arrangerat Seniorhälsans dag. Dagen har bjudit på intressanta föreläsningar, senast om läkemedelshantering, fysisk
aktivitet samt sjukvård för äldre. Det har
funnits möjlighet att delta i workshops i
dans för alla och konstsamtal samt tid för
mingel, där man kunnat besöka utställningsbord med information från bland
annat kommun, primärvård, bibliotek
och studieförbund.
Det finns alla möjligheter i Strömstad
för att vara en aktiv pensionär.
SPF Strömmen/ PRO/Aktiva seniorer

Egon Fransson och Helen Mattsson inviger Solbohöjdens cykel “Egon” under Seniorhälsans dag 2010. Foto: Jan Teuber
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en kopp kaffe

RÄTTVISEMÄRKT – TACK!
Allt kaffe som dricks i Stadshuset är numer märkt
med Fairetrade. Diplomet innebär att Strömstad
arbetar aktivt för att öka andelen fairtradeprodukter inom kommunens upphandling och avtal.
Strömstad är en diplomerad Fairtrade
City. Diplomering ges till kommuner
som engagerar sig för etisk konsumtion.
Det var i mars 2009 som kommunalrådet Ronnie Brorsson fick motta diplomet vid en högtidlig ceremoni i Stadshuset.
Svenska representanten för Fairtrade,
generalsekreteraren Helena Markstedt,
överlämnade utmärkelsen.
Fairtrade är en oberoende produktmärkning som visar att en produkt uppfyller ett antal villkor. Det gäller vissa
grundläggande arbets- och levnadsvillkor för anställda och odlare i utvecklingsländer, att barnarbete och diskriminering motverkas och att demokrati och
organisationsrätt främjas. Dessutom
skall lokalsamhället utvecklas socialt och
ekonomiskt samt att miljöhänsyn och
ekologisk produktion främjas.
För att fortsätta vara en Fairtrade
City måste antalet butiker, hotell, caféer
och arbetsplatser som erbjuder fair-

tradeprodukter hela tiden öka. Kommunen måste också öka sin andel fairtradeprodukter. Dessutom måste man
redovisa aktiviteter och informationsarbete om Fairtrade.
Sten Brodén

ledamot av fullmäktige och kommunstyrelsen,
Strömstads kommun

Vilka är med?
Arbetet i Strömstad leds av en styrgrupp:
Sten Brodén (ordförande), Johanna Jonsson
(folkhälsosamordnare), Siwert Hjalmarsson
(näringslivet, politiker)), Susanne Jonsson
(COOP), Linda Wennergren (ICA Centrumhallen), Staffan Buhre (upphandlare), Agneta Kullberg (kostchef), Britt-Inger Pettersson (Sv. kyrkan), Lis Almén (Röda Korset),
Ida Luther Wallin (gymnasiet) och Margareta
Nordström (miljöinformatör)

Övre bilden: Mikaela Svensson och Ida Wallin serverar rättvisemärkt kaffe på Strömstads marknad
2010. Foto: Sten Brodén. Nedre bilden: Kurdisk afton på familjecentralen. Foto: Annsofie Holm

Folkhälsorådet – har som funktion att utveckla det lokala folkhälsoarbetet. Ger
råd och ekonomiskt stöd till exempelvis föreningar, organisationer och kommunala
verksamheter. Folkhälsorådet ska genomsyra alla kommunala beslut.

Action med barnkonventionen
I juni beslutade kommunfullmäktige i Strömstad att barnperspektivet alltid ska beaktas
i de kommunala besluten. För att detta radikala grepp om barns inflytande inte bara ska
bli en papperstiger, har utbildning om FN:s
barnkonvention genomförts på bred front.
Skolpersonal, politiker, förvaltningschefer,
rektorer, elever och tjänstemän har bland annat varit på utbildningsdag med Maja Frankel,
tidigare ungdomsdelegat vid FN:s barntoppmöte. En fråga som diskuterades var: Vad är
skillnaden mellan att ha reellt inflytande kontra pseudoinflytande?
Under dagen analyserades nuläget i en
swot-analys. Hur såg förutsättningarna ut för
att lyckas implementera barnkonventionen
i Strömstad? En mängd faktorer kom fram.
Stämningsläget kan sammanfattas med följande exempel ur analysen: Styrka – kompetens/kreativitet hos ungdomar. Svaghet –
stödstrukturer för ungdomars inflytande. Se
mer av – mod, förlåtande attityd. Se upp med
– gubbinflytande och hyllvärmare.
Resultatet blev en actionplan för att utveckla barnkonventionsarbetet i Strömstads kommun.
Terése Lomgård
vik. folkhälsosamordnare
och projektledare FN:s barnkonvention

ACTIONPLAN:
•

Vi behöver mer kunskap
om barnkonventionen
och om hur den kan
fungera i praktiken. Kunskapen bör också spridas
ut i skolorna, redan i tidig
ålder ska arbetet med att
undervisa i barnkonventionen starta.

•

Skapa mötesplatser för
barn och unga

•

Börja kommunicera –
tänk utanför ramarna
– använd facebook,
sms, hemsidan, anordna
politikerkafé för att nå
fram till barn och unga

•

Skapa och hitta metoder
för inflytande

Familjecentralen
Familjecentralen är en samlingsplats för
blivande föräldrar och familjer med barn i
åldern 0–6 år. Här kan du göra dina besök
hos mödravårdscentralen, MVC, under graviditeten och fortsätta på barnavårdscentralen, BVC, när barnet är fött.
Till Öppna Förskolan är alla barn välkomna
tillsammans med någon vuxen. På Familjecentralen kan du prata och utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Här kan du få råd
och stöd av oss personal. Vi har bland annat
träffar för blivande föräldrar, tematräffar om
barn och familj samt spädbarnsmassage.
Vi finns mitt i centrum. När du vill till MVC
och BVC går du in på Västra Klevgatan 4,
en trappa upp. Du kan även gå in via Öppna
Förskolan, Södra Bergsgatan 3.
Just nu har vi ett spännande integrationsprojekt för familjer som kommer från andra
länder. Vi träffas en gång i månaden och gör
olika saker tillsammans. Vi har lagat kurdisk mat, ordnat loppmarknad, haft besök
av nöjesmakaren Michael Skärström samt
av Åsa och Fidde Rognås som visat bilder
från sitt hjälparbete i Indien. Vid ett tillfälle
hade vi besök av föreläsaren och författaren
Sonia Sherefay som berättade om sina erfarenheter av att komma till Sverige. Sonia har
gett ut ”Barnen i våra hjärtan”, ett material
som syftar till att stärka föräldrars roll i vårt
mångkulturella land.
Det är viktigt att familjerna får dela upplevelser och att vi personal får ökad kunskap
om deras situation.
Ann Johansson/Annsofi Holm
förskollärare/kurator, Familjecentralen
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Plus och minus i den kommunala

EKONOMIN I STRÖMSTAD
Strömstads kommun har en i
grunden bra ekonomi och goda
ekonomiska förutsättningar. De
politiska partierna är överens om
att slå vakt om den goda ekonomin,
då det ger trygghet och handlingsutrymme både på kort och på lång
sikt. Därför har kommunfullmäktige fastställt ett överskottsmål som
motsvarar cirka 11 miljoner kronor
(Mkr) i genomsnittsresultat under
fem år.
En budget i balans över tiden

Överskott behövs i första hand för att egenfinansiera kommunens investeringar, det
vill säga utan att behöva låna. Dessutom får
det egna kapitalet ett tillskott som förbättrar
kommunens kapitalstyrka.
År 2011 förväntas bli ett ansträngt år för
kommunernas ekonomi, vilket främst beror
på sänkta statsbidrag och en svag skatteunderlagsutveckling. För att möta detta utan
ytterligare besparingskrav i kommunens
verksamheter har kommunfullmäktige tagit
beslut om ett ovanligt lågt resultatmål för
2011 på 5,7 Mkr. Att fastställa ett lågt resultat ett enskilt år är möjligt inom ramen för
överskottsmålet. Detta beräknas på fem års

sikt och kommunen har gjort goda resultat
två år tillbaka och prognosen är att det blir en
starkare intäktsutveckling två år framåt.
Resultatmålet för den taxe- och avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten
uppgår till minus 1 Mkr.
Sammanfattningsvis uppgår det officiella
resultatet för hela kommunen till 6,7 Mkr
efter avsättning med 2 Mkr till särskild investeringsfond.




































Goda lokala förutsättningar

Grunden för välfärd beror i hög grad
på tillväxten och utvecklingskraften hos
näringslivet. En större del av näringslivet i
Strömstad har anknytning till turism- och

besöksnäringen, inklusive handel. Dessa
näringsgrenar har en stor betydelse för den
kommunala ekonomin, utöver bidraget till
kommunens tillväxt som helhet. Främst
genom att kommunen får intäkter från
hamn- och parkeringsverksamhet, men även
genom att arbetstillfällen skapas, vilket minskar behovet av kommunalt försörjningsstöd.
Turismen medför även ökade kostnader, till
följd av ett högre tryck på den kommunala
serviceapparaten. Det handlar främst om
slitaget på gator och vägar samt större behov
av resurser för fysisk planering och räddningstjänst. Men allt som allt blir det en nettoförstärkning till kommunens kassa, vilken
bland annat används för att bedriva verksamhet på flera platser i kommunen, främst förskole- och skolverksamhet men även äldreomsorg.
Näringslivets lokala utveckling har dock
inte någon direkt inverkan på kommunens
totala intäkter från skatter och statsbidrag
utan det är skatteunderlagsutvecklingen för
riket som helhet som har störst betydelse för
dessa.
Agneta Johansson
ekonomichef,
Strömstads kommun

Tre frågor till kommunens

EKONOMICHEF AGNETA JOHANSSON
Jag ville ställa några frågor till Agneta
och hamnade i en ovan begreppsvärld.
Hon mixar nettoeffekter och resultatmål som en annan blandar ihop en
sockerkaka. Socker och ägg ska samverka med mjöl och bakpulver. Agneta
har inte bara koll på ingredienserna i
den kommunala ekonomin. Hon ska
vara strateg. Hon ska vara lyhörd för
de politiska viljeriktningarna och argumenten.

Foto: Jan Palmblad

Agneta Johansson började som ekonomichef vid Strömstads kommun 2004.
Det är hon som ansvarar för att politikerna får underlag till de ekonomiska
besluten. Det är hon som ser till att
besluten efterlevs.

Det låter som du gillar ditt arbete?
- Ja, mitt hjärta klappar för den offentliga sektorn. Jag är samhällsintresserad
och mån om god välfärd för alla. Jobbet
ger mig möjlighet att engagera mig i detta sammanhang. Om jag inte hade varit
ekonomichef hade jag kanske varit politiker. Vilket parti undrar du nu, men det
tänker jag inte tala om. Ha ha…

Berätta om några utmaningar i ditt
jobb!
- Oj, det finns många. Mycket handlar
om svårigheten att kommunicera ekonomi, att förenkla och peka på möjligheter
så att målen nås. Dels finns det lagar och
regler att hålla sig till. Dels finns det en
del samband som kan vara knepiga att
förstå. En återkommande fråga är att den
lokala tillväxten egentligen spelar mindre roll för kommunens ekonomi än tillväxten i hela landet. Förklaringen ligger i
skatteutjämningssystemet.
Har du makt?
- Visst. Utifrån mitt uppdrag, som ytterst är att kommunen ska ha en långsiktig god ekonomisk hushållning, är
jag rådgivande och lägger fram förslag
till beslut. Men jag beslutar inte. Det gör
politikerna som även har andra politiska
motiv för ögonen.
Karin Askberger
frilansskribent

Illustration: Emma Larsson

INTÄKTER OCH KOSTNADER
i den kommunala budgeten 2011
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Kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden, skattefinansierad del
Miljö- och byggnämnden
Ej fördelade verksamhetskostnader

Intäkter
Av kommunens totala intäkter på preliminärt1
750 Mkr kommer 56 procent från kommunalskatten, 420 Mkr. Den kommunala skattesatsen höjdes inför 2010, från 21,99 till 22,34.
Enligt planen ska skattesatsen återställas
med 17 öre 2012 och 18 öre 2013.
Från olika bidrag och avgifter inom ramen
för det kommunalekonomiska utjämningssystemet kommer 109 Mkr av de totala intäkterna. Även intäkterna från fastighetsavgiften, som uppgår till närmare 22 Mkr ingår i
denna kategori. Den största delen, 104 Mkr,
kommer från inkomstutjämningssystemet.
Syftet med inkomstutjämning är att utjämna
skillnader i skattekraft mellan kommunerna.
Staten skjuter till större delen av de fördelade
medlen och 279 av landets 290 kommuner
får bidrag medan endast 11 kommuner betalar en avgift till systemet.
Resterande intäkter utgörs av verksamhetsintäkter på nära 234 Mkr samt finansiella intäkter på nära 4 Mkr. Verksamhetsintäkterna
utgörs av en lång rad taxor och avgifter,
bidrag, försäljningsintäkter samt ersättningar
av olika slag. De största intäkterna kommer
från verksamheterna utanför den skattefinansierade verksamheten såsom vatten- och
avloppsavgifter samt renhållningsavgifter. I
övrigt inbringar hamnverksamheten mest intäkter.

Kostnader
De totala kostnaderna på närmare 744 Mkr
utgörs av personalkostnader till mer än 60
procent. Framförallt omsorgsförvaltningens
och barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter är personalintensiva, vilket får stort
genomslag då dessa förvaltningar innehar
merparten av kommunens verksamhetsbudget. En annan stor kostnadspost är lokalhyror med över 70 Mkr.
Internbudgetarbetet är inte klart så nivåerna för intäkter och
kostnader kan komma att ändras.
1

169,2
273,1

Anslaget avser skattefinansierad verksamhet.
Det finansierar verksamhetens bruttokostnader inkl.
avskrivningar minus verksamhetens bruttointäkter.

Det ser ut ungefär så här i de flesta kommuner.
Tillsammans har de två stora förvaltningarna ca 84
procent av totala anslaget 2011. Fördelningen dem
emellan kan dock variera något i olika kommuner.

Anslag till nämnderna
Det totala anslaget till den skattefinansierade verksamheten uppgår till 523,6 Mkr. Anslag utgår till
samtliga nämnder då verksamhetskostnaderna
överstiger verksamhetsintäkterna.
Nya tillskott i 2011 års budget uppgår till 5,6 Mkr,
utöver 7,5 Mkr som reserverats till löneökningar
samt 1,4 Mkr till ökade pensionsutbetalningar.
Kommunstyrelsen: Ökad budget till nettokostnadsökningar för bland annat politikerutbildning,
ärendehanteringssystem, förbundsavgifter, översiktsplanering, bredbandsstrategi samt ökade kapitalkostnader. Minskad budget på grund av lägre
kostnader för kollektivtrafik, flyttad budget för skoltrafik till Barn- och utbildningsnämnden samt sänkta sociala avgifter.
Omsorgsnämnden: Ökad budget till nettokostnadsökningar för bland annat bostadsanpassning, bemanningsenhet, färdtjänst och arbetskläder samt ökade kapitalkostnader. Justering
budget på grund av flytt av verksamhet för handikappomsorg från Barn- och utbildningsnämnden.
Minskad budget på grund av nettokostnadsminskningar inom gruppboenden LSS, byte av
lokaler samt sänkta sociala avgifter.
Barn- och utbildningsnämnden: Ökad budget till
nettokostnadsökningar för bland annat särskola,

skolskjutsar, ny gymnasiereform, elevdatorer, ny
förskoleavdelning samt på grund av flyttad budget för skoltrafik från Kommunstyrelsen. Minskad
budget på grund av nettokostnadsminskningar
inom grundskola och korttidsboende LSS, flytt av
verksamhet för handikappomsorg till Omsorgsnämnden, minskade kapitalkostnader samt sänkta
sociala avgifter.
Tekniska nämnden, skattefinansierad del:
Ökad budget för parkeringsmoms, för justering
av budget inom hamnverksamheten samt ökade
kapitalkostnader. Minskad budget på grund av
sänkta sociala avgifter samt justering till följd av
ändrad kapitalkostnad inom förrådsverksamhet
och bilpool.
Miljö- och byggnämnden: Ökad budget till
miljöstrategiskt arbete samt Geosecmautbildning.
Minskad budget på grund av minskade kapitalkostnader samt sänkta sociala avgifter.
Finansförvaltningen: Ökad budget för pensionsutbetalningar, löneökningar och kapitalkostnader.
Ökning av reserven för att möta oförutsedda och
opåverkbara händelser. Minskad budget på grund
av ökade kapitalintäkter samt borttagen budget för
semesterlöneskuldsförändring och avstämning sociala avgifter.

Var finns tomten i Strömstad?
Den 1 december började årets kalendertävling. Varje dag
klockan 08:00 publiceras en tomtebild på kommunens
webbsida som du gissar på fram till klockan 12.00 då
svaret visas.
I år gäller det att gissa på platser. Tomten besöker
24 olika platser i kommunen, en för varje dag. Ju mer
du vet om din kommun, desto större chans att vinna!
Lycka till!

Strömstadskrysset - nästa sida
Posta eller maila in ditt svar - det räcker med att du skriver de tre bildmeningarna markerade med blått – till Strömstads kommun, Stadshuset, 452 80
Strömstad eller krysset@stromstad.se senast den 30 december 2010
Ange vilket pris du önskar tillsammans med ditt svar. Tre priser lottas ut bland inkomna rätta svar. Du kan välja mellan:
•
2 vip-biljetter till alla arrangemang under Winter Word Festival 2011,
•
Den vackra boken Kosterhavet - naturen och människan av Per Klaesson och Sven-Gunnar Lunneryd och
•
En rejäl konfektask med Fairtrade-choklad.

STRÖMSTADSKRYSSET - God Jul önskar Strömstads kommun
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