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På webben hittar du all info
om Strömstads kommun.
Du kan t ex läsa om den politiska
organisationen, ekonomiska
förvaltningen, få hjälp med e-tjänster,
lämna synpunkter på verksamheten
och få dina frågor besvarade.

Sommartips
2015
Några exempel på allt spännande
som händer i Strömstad i sommar. All
infomation hittar du på infocenters
webbsida under www.stromstad.se

STADSVANDRINGAR

HAMNSKÔJ 18 – 25 JULI

Ta en promenad med Strömstads duktiga guider
och lär känna staden och vår historia.
Kvällsvandringar varje måndag 22 juni - 10 augusti
kl 19:00. Gratis.
Morgonvandringar fredagarna 3, 17 och 24 juli kl
07:30. 40 kr inklusive fika
Samling vid Infocenter på Ångbåtskajen.

En veckas sjövild festglädje med artister, uppträdanden, afterbeach, styrketävling, gladiatorkamp,
räkskalnings-SM, gummibåtsrace och mycket mer
– allt på Strandpromenaden vid gästhamnen.
www.hamnskoj.com

Skicka in eller eposta
ditt svar - det räcker
att du skriver de tre
bildmeningarna markerade med blått till:
Strömstads kommun,
Strömstadskrysset,
452 80 Strömstad
eller krysset@stromstad.se senast den 1
augusti 2015.

KAPTEN KULING HÄRJAR IGEN
Den ryslige kaparkaptenen Kuling och hans besättning tar över Friluftsmuseet även i år. Musik, dans
och läskiga äventyr för barn av alla åldrar. Dessutom fiskdamm, ansiktsmålning och mycket mer.
6, 13, 20, 27 juli; 3, 10 augusti. Kl 18:30
Fri entré.

REDAKTION
Informationstidning från
Strömstads kommun
Ansvarig utgivare
Gull-Britt Eide
Redaktör
Jan Palmblad
Produktion
SALT kommunikation
www.saltkommunikation.se

STRÖMSTAD AKADEMI 22-24 JUNI

STRÖMSTADMILEN 4 JULI

Varmt välkomna till årets akademiska högtid, som
börjar med studiebesök på Ekohuset den 22 juni
och fortsätter sedan med två dagars spännande
populärvetenskap i stadshuset.. Fritt inträde och
Akademin bjuder på frukt och fika.
www.stromstadakademi.se

Strömstads stora idrottsfest firar 25-årsjubileum
i år. Det blir därför extra festligt i år. Det finns
klasser som passar alla, unga och gamla, elitlöpare och stavmotionärer Dessutom anordnas
parallellt Veteran-SM på 10 km landsväg.
www.milen.se

Foto framsida
Naomi Pongolini
Tryck V-TAB, 2015
Upplaga 7 500 ex

TANGOFESTIVAL I KROKSTRAND
30 JULI - 2 AUGUSTI 2015
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Det kommer att bli tre dygn fulla av tango! Milongas, levande musik, workshops, danshower, practica
och förhoppningsvis sol och bad i underbar natur
vid Idefjorden med utsikt över Norge. Dessutom
flamencodansshow och världsmusikkonsert.
www.worlddancecompany.se

Med blicken
mot framtidens Strömstad
I samband med Kommunfullmäktiges
sammanträde i slutet av april bjöd
vi in representanter från föreningar,
organisationer, näringsliv och politiska
partier för en eftermiddag, om vilken
vision, vilka mål, vi har för framtidens
Strömstad. Resultatet sammanställs nu
och kommer att redovisas direkt efter
sommaren.
Strömstad har goda förutsättningar
att utvecklas. I vissa fall på ett sätt
som gör andra kommuner runt om
i landet något avundsjuka. Vi har en
besöksnäring och en gränshandel som
tillsammans utgör en enorm resurs,
genom att erbjuda arbetstillfällen både
direkt och indirekt.
Vårt geografiska läge mitt emellan
Göteborg och Oslo, precis vid EU:s
yttre gräns skapar unika förutsättningar. Tänk om gränsen verkligen blivit
omförhandlad efter freden i Roskilde
och hamnat längs Glomma. Då hade
många av våra verksamheter, i dagens
Strömstad, varit placerade i Sarpsborg –
hur hade Strömstad sett ut då?
Bohuslän har utsetts till en av
världens vackraste platser och den
som besökt platser som Mollösund,

Stångehuvud, Hållö, Fjällbacka, Bullaresjöarna, Idefjorden, Koster eller
Ursholmen förstår varför. Det är en
tillgång som också utgör en granitfast
grund för framtiden. Kosterhavets
Nationalpark, Sveriges första marina
nationalpark, skapar möjlighet att placera oss ytterligare som en destination på
världskartan.
Räkan och havskräftan, som fiskas
kustnära på ett hållbart sätt av en stolt
yrkeskår, mitt i en levande nationalpark, skapar förutsättningar för levande
kustsamhällen, utgör ett oslagbart varumärke – och är en delikatess för såväl
ortsbefolkning som besökare. Jag har
aldrig hört något som ätit sig så mätt
på färsk räka att man tackar nej till räka
vid nästa möjlighet!
Vi har i Strömstad flera utmaningar
att hantera, eller kanske ska jag skriva
nyttja. Växtvärken som märks i en
kommun som ständigt växer, behovet
av ett konstant bostadsbyggande, behov
av fler platser i skola och omsorg.
Dessutom behov av fler fritidssysselsättningar. Fram emot Lucia inviger
vi den nya Aktivitetshallen och arbetet
med att hitta en långsiktig lösning på
kulturhusfrågan pågår.

Låt oss gemensamt nyttja Strömstads
fina förutsättningar och låt kommunen
växa och utvecklas till en ännu bättre
plats där allt fler väljer att bo och vistas.
Ha en riktigt skön sommar
- välkommen till Strömstad!

Peter Dafteryd,
Kommunstyrelsens ordförande

Vart är vi på väg?

– Strömstad väljer ny kurs

För att Strömstad ska utvecklas och bli en attraktiv
kommun att arbeta och leva i behövs en gemensam
visionsbild om framtiden. I mitten av 1990-talet antog
kommunfullmäktige en sådan vision och kopplade ett
antal övergripande mål till den. Nu är det dags att ta
fram en ny, gemensam framtidsbild.

Samtalsledarna sammanfattar dagens visionsarbete.

I arbetet med att ta fram en ny framtidsbild
har kommunen valt att bjuda in allmänheten
i ett tidigt skede. Visionsdagen den 23 april
samlade omkring hundra representanter från
föreningar, företag och politiska partier för att
tänka fritt om framtiden.
– Det är viktigt att lägga örat till marken och
lyssna, säger kommunfullmäktiges ordförande
Peter Heie (C). Vad är det som medborgarna
förväntar att vi ska leverera i form av tjänster,
trygghet, byggnation, framtidstro med mera?
– Vi behöver medborgare som är stolta över
Strömstad och kommunen, fortsätter han. Det
är lättare för oss politiker att lyckas om man
är överens med medborgarna om vad som är
viktigt. Sedan kan förstås partierna ha olika
mening om hur man når dit.
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Tankekartor från vårens stora framtidsspaning.
Omkring 100 deltagare diskuterade gruppvis kring
frågan: Hur ska Strömstad bli din drömstad 2030?

Peter Heie är nöjd med dagen. Gruppdiskussionerna leddes av utbildade samtalsledare från
skolan. De bidrog till att lyfta perspektivet från
”jaget” och den egna organisationen till en mer
generell nivå.

fullmäktige. Sedan är det mycket möjligt att
det blir ytterligare möten med allmänheten,
funderar Peter Heie. Hur det ska gå till rent
praktiskt är inte klart ännu.

Diskussionen fördjupas

Så småningom kommer fullmäktige att klubba
den nya Visionen för Strömstad. Ett viktigt arbete blir att sätta upp mål för hur visionen ska
nås. Kommunfullmäktige formulerar övergripande mål som sedan bryts ner till delmål i de
olika nämnderna. Delmålen följs upp varje år
för att värdera om utvecklingen går åt det håll
man tänkte sig.
Någon gång sent i höst kan den nya Visionen vara färdig, avslutar Peter Heie.

– Det blev ett bra sätt att skanna av tankar och
önskemål på bred front, säger Peter Heie. Sedan
kommer det förstås att krävas både spets och
fördjupning i diskussionen. Omvärldsfaktorer
som den fortsatta utvecklingen i Norge och
kommunens skattekraft måste också tas med
i bilden; vilka förutsättningar och möjligheter
har Strömstad, vilka hotbilder finns.
Tankar, idéer och förslag från Visionsdagen
sammanställs nu av tjänstemän på kommunen,
det är kommunchefen som leder det arbetet.
I höst ska materialet diskuteras i kommun-

Mål styr arbetet

TEXT: SUSANNE LILJENSTRÖM
FOTO: KARIN BJÖRK
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”De flesta små
kommuner
försöker överleva.
Strömstad är en av
få kommuner som
kan välja sin väg.”

Skolan siktar uppåt
Att skolan håller god kvalitet är en
förutsättning för att ungdomar ska gå vidare
och utbilda sig. Därför är det positivt att allt
fler elever i Strömstads grundskolor når kunskapsmålen och att det genomsnittliga meritvärdet (slutbetyget) för elever i nian har ökat
efter en svacka på några år. Andelen elever i
årskurs 9 som nådde kunskapskraven i samtliga
ämnen ökade till 86 procent 2014, från 76 procent året innan.
– Det är mycket glädjande att de senaste årens
utveckling med minskade kunskapsresultat har
brutits, säger förvaltningschef Annelie Gollungberg. Vi ser det som ett resultat av en långsiktig
satsning för att lyfta kunskaper i framför allt
matematik och läsning. Vi har också arbetat aktivt för att stärka kompetensen hos våra lärare.
Som ett nästa steg inleder Strömstad i höst
ett samarbete med Tomas Kroksmark, professor i pedagogik vid Högskolan för lärande
och kommunikation i Jönköping. Målet är att
öka kunskapsresultaten ytterligare genom att
utveckla undervisningen utifrån vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet. Allt för att bli
ännu bättre i framtiden.

Fossilfritt Koster
Ovan: Thomas Ekberg berättar om det goda livet.
Till höger: Grupparbeten pågår.

Utveckla era kreativa krafter!
Tomas Ekberg, chefsanalytiker på Västra Götalandsregionen,
inledde framtidsspaningen med att ge sin syn på Strömstad
ur ett regionalt framtidsperspektiv.
“Strömstad är unikt. De flesta små kommuner
försöker överleva. Strömstad är en av få kommuner som faktiskt kan välja sin väg
Samhällsutvecklingen är blixtsnabb idag och
konkurrensen global. Urbaniseringen kommer
bara att fortsätta; alla vill bo i stora städer där
utbudet av service är stort och de spännande
och välbetalda jobben finns.
Hur vill Strömstad positionera sig i denna
globala utveckling? Kommer ni att nöja er med
att vara underklass till alla storstadsbor, som
kommer hit för att njuta av natur och friluftsliv? undrar Tomas lite provocerande.

Konsten att skapa ett gott samhälle
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Vad ska man ha en kommun till? Kommunens
uppgift är egentligen att skapa förutsättningar
för att folk ska ha det bra. Man vet i dag ganska
bra vad som gör människor nöjda med sitt liv.
Ett gott liv förutsätter delaktighet, meningsfull
sysselsättning, god hälsa, en hyfsad ekonomi
och möjligheter att påverka den egna livssituationen.
I hög utsträckning lever vi inte som vi borde.

Naturreservaten är ofta tomma på helgerna,
men stora köpcentra är alltid fulla. Att handla
ger ingen långsiktig ökning av lycka. Ett samhälle där man har mer att göra tillsammans, där
det finns kultur, restaurangliv, möten mellan
människor är oerhört mycket mer effektivt än
ett konsumtionssamhälle när det gäller att öka
upplevelsen av lycka. En liten stad bör därför
utveckla sina kreativa krafter.
Läget betyder det mesta. Människor vill bo
i skärgården. Man kan sälja ett hus på Koster
och köpa fem i Töreboda och ändå är det ingen
som gör det. Strömstad bör utnyttja sin attraktivitet för att växa. Det finns bara två städer
norr om Uddevalla, Lysekil och Strömstad.
Båda är för små, men de har kapacitet att växa
rejält. Ur VG-regionens perspektiv vore en såda
utveckling önskvärd.
Strömstad har sin styrka i besöksnäringen,
ett av de områden som utvecklas snabbast.
Även här gäller det att ligga i framkant och ha
ett kvalificerat utbud med hög kvalitet.
Det finns inte heller anledning att tro att
den norska ekonomiska styrkan kommer avta

under överskådlig tid. Norrmännen gillar att
tjäna pengar och de tillhör de mest högutbildade i Europa.
En källa till oro är att Strömstads ungdomar
i så liten utsträckning söker sig till högre utbildning. Är våra ungdomar verkligen på lång
sikt nöjda med att jobba i affär?

Så hur går vi till väga?

Rådet till Strömstad är att inse vilka fördelar
som finns och att använda dessa vid planering av framtiden. Var inte rädd för expansion.
Kommunen bör jobba aktivt med utbildningsfrågorna för att höja kunskapsnivåerna
i samhället. Var aktiva och dra kompetens till
kommunen, skapa kvalificerade praktikplatser,
lämna uppdrag till högskolor och samarbeta
med olika kunskapscentra. Locka studenter att
verka i Strömstad. Koppla upp er till omvärlden på så många sätt som möjligt. Glöm
inte bort att ni kan välja! “
TEXT: JAN PALMBLAD
FOTO: KARIN BJÖRK

Kosterbor och ledamöter från Strömstad akademi har börjat samarbeta om ett nytt spännande miljöprojekt. Projektet “100 % förnybar
energi på Kosteröarna 2025” siktar på att
Koster ska bli fossilfritt vad gäller husuppvärmning, el, transporter och färjor. Energin kan
komma från solfångare, solceller, vind, vågor
och biobränslen.
– Det ser ut att bli ett spännande projekt,
säger kosterbon Lars-Ove Loo. Övergången till
förnybara bränslen måste genomföras i Sverige
och över hela klotet. Då kan det vara bra att
starta på en avgränsad yta som Koster.

Miljösatsning för värme
Strömstiernaskolan är en av få fastigheter i
kommunens ägo med oljeuppvärmning. Men
inte så länge till. Under vintern och våren har
det borrats flitigt runt skolan och i sommar ska
det nya uppvärmningssystemet med bergvärme
kopplas på.
Bytet av värmesystem har skett parallellt
med att ventilationen och därmed skolans
inomhusmiljö har förbättrats rejält. All värme
i utgående luft tas tillvara och leds ner i berget
via bergvärmehålen. På så vis undviks att temperaturen i berget sjunker, vilket kan vara en
risk när man tar ut så pass stor effekt som det är
fråga om här.
Det nya uppvärmningssystemet minskar
skolans utsläpp av koldioxid med 367 ton per år.
– Det är vår enskilt största miljösatsning
under 2014/2015, berättar vd Göran Wallo på
Strömstadslokaler. Och det bästa är att skolan
inte får en enda krona i hyreshöjning eftersom
driftskostnaderna minskar.
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Vi blir flera och flera
och flera...
Strömstad tillhör de
kommuner som växer
mest i Sverige. Det beror
framför allt på att många
flyttar hit. Från Norge och
andra länder och från
övriga Sverige. Men hur
blir man Strömstadbo?
Och hur lär man sig
trivas i Strömstad? Vad
gör kommunen för att
underlätta?

Tillsammans för
framtiden
Den 12 september bjuder
nätverket “Strömstad för
mångfald” in till multikulturellt
möte på Skagerack.
Föreningar och organisationer
medverkar med olika
aktiviteter, och på kvällen blir
det fest. Strömstads kommun,
studieförbunden, kyrkan,
biblioteket m fl är medarrangörer.

Strömstads Integrationcenter:
– Vi gör allt för att hjälpa till!
Kommunens Integrationcenter hjälper nysvenskar att finna sig tillrätta i Strömstad och det
nya hemlandet. När Kommuntidningen hälsar
på en vanlig torsdagsförmiddag är de flesta
datorer för språkträning upptagna. I rummet
innanför sitter en grupp och samtalar runt ett
ovalt bord. De är från Colombia och kom till
Strömstad i februari via FN:s flyktingläger i
Ecuador.
Aura Ligia Cordoba kommer från Cali,
Colombias tredje största stad med drygt 2
miljoner invånare. Där ägde och drev hon en
klädbutik.
– Strömstad är litet men tryggt, säger hon.
Jag saknar min familj i Colombia men inte den
stora staden.

Gott mottagande är A och O

Sedan 2010 har Strömstad kommun en
överenskommelse med Migrationsverket och
Länsstyrelsen om att ta emot tjugo så kallade
kvotflyktningar varje år. Kvotflyktningar väljs
ut av FN och har redan fått svenskt uppehållstillstånd när de anländer till Strömstad.
I Strömstad tas de emot av Osvaldo Rivera

Maria Reinoldsson hälsar välkommen till Strömstad.

Lätt att få jobb - men svårt att hitta bostad
Sedan hösten 2014 är Maria Reinholdsson chef
på omsorgsförvaltningen i Strömstad. Efter 20
år i Göteborg med omnejd återvände hon till
födelsestaden.
– Det har alltid var ett mål att återvända hem
och det var dags nu, säger hon.
En anledning till att många flyttar till Strömstad är att det är lätt att få jobb. Något som
syns i de låga siffrorna för försörjningsstöd som
ligger på 36-40 hushåll i månaden.
– Det är extremt lite, påpekar Maria Reinholdsson. Jämfört med andra kommuner av
liknande storlek är det kanske hälften.

Jobbpendlar på helger

Den goda arbetsmarknaden gör att även
nysvenskar snabbt kommer i arbete. Maria
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berättar om ensamkommande pojkar som flyttat vidare till annan ort för att studera men som
pendlar till Strömstad på helgerna för att jobba.
Den stora utmaningen med att flytta till
Strömstad?
– Bostadsfrågan! Oavsett om du är invandrare
eller väljer att flytta hit från övriga Sverige.

Fritidsboendet konkurrerar

– Även om kommunen bygger och gör detaljplaner har det blivit svårare och svårare genom
åren, fortsätter Maria Reinholdsson. Konkurrensen med fritidsboendet drar upp priserna
och gör det svårt för dem som vill köpa. Det är
ett problem vi delar med stora delar av västkusten.
Just boendet är det område där kommunen

IN- OCH UTFLYTTNING 2014
får lägst betyg i SCB:s (Statistiska centralbyrån) medborgarundersökning bland Sveriges
kommuner som gjordes förra året. I övrigt
ger kommuninvånarna ett helhetsbetyg över
genomsnittet för Strömstad som en plats att
leva och bo på.
– Strömstad är en väldigt trygg kommun att
bo i, konstaterar Maria Reinholdsson. Även om
vi har haft några incidenter på kvällstid under
den gångna vintern. Och här finns mötesplatser
och nätverk som underlättar för den som är ny
att komma in i samhället; biograf, restauranger,
Strömsvallen och ishallen och ett rikt föreningsliv.
TEXT: SUSANNE LILJENSTRÖM
FOTO: JAN PALMBLAD

Invandrare
Utvandrare
Totalt

294
77
+ 117

Inrikes inflyttade
Inrikes utflyttade
Totalt
Antal invånare: 12 694 personer
Befolkningsökning: 214 personer,
varav födelseöverskott 26 (antalet
födda minus antalet döda)
Källa: SCB

579
506
+ 73

och hans medarbetare på Integrationcenter. En
första stor insats är då redan gjord, att hitta
bostäder till alla. Nästa steg är att hjälpa alla att
få sina fyra sista siffror i personnumret, det är
nyckeln till hela det svenska systemet, förklarar
Osvaldo Rivera:
– Först då kan man göra en etableringsplan
tillsammans med Arbetsförmedlingen, börja
läsa svenska på SFI, tacka ja till ett arbete eller
en praktikplats.

Kan bistå med det mesta

I allt detta är Integrationcenter ett nav som
kan bistå de nyanlända med det mesta; från att
kopiera betyg och intyg till att organisera det
introduktionsprogram till svenska samhället
som är obligatoriskt för alla som får uppehållstillstånd.
Osvaldo Rivera visar ett ambitiöst schema
där representanter från kommunen och olika
myndigheter ger inblickar i svenskt kulturliv,
folkhälsoarbete, räddningstjänst, skattesystem
och allt annat som är så självklart för oss som
bott här hela livet. I programmet ingår även
studiebesök på Ekoparken, biblioteket och
andra knutpunkter i Strömstad.

Två år är målet

Målet är att inom två år lära sig språket, skaffa
arbete och stå på egna ben.
– De som kommer hit brukar lyckas väldigt
bra, säger Osvaldo Rivera. De kommer snabbt
in i samhället och får jobb. Vi gör allt för att
hjälpa till!
TEXT: SUSANNE LILJENSTRÖM

Vill du engagera dig?
Hur fungerar tvättstugan? Hur kan man resa med
bussen? Vad finns i matförpackningen? Det som är
självklart för oss kan vara helt främmande för den
som är ny i Sverige. Integrationcentrum söker fler
flyktingguider – kontakta gärna Osvaldo Rivera på
telefon 0526–191 53.

Hur kan Strömstad
bli ännu bättre på att
ta emot nyinflyttade?
Aura Ligia Cordoba
Flykting från Colombia.
Bor i Strömstad sedan
februari:
“Skapa mötesplatser
där vi kan träffa andra
människor och prata.
Det är viktigt för mig.”

Pierre de Wit
Forskare på
Lovéncentret Tjärnö.
Flyttade till Tjärnö i
augusti 2014:
”Korta köerna till
hyresmarknaden. Att
hitta en bostad var
fruktansvärt svårt.”
Dan Lindén
Musiker. Bor i
Strömstad sedan
2012.
”Ett kulturhus som
samlar musik, teater
och bibliotek på en
central plats i staden.
Nu är allt så utspritt.”
Berit Ahlbom
Skolsköterska. Flyttade
till Strömstad i mars
2015.
”En del kommuner
skickar ut
välkomstbrev med
information om
föreningsliv och
annat som kan vara
intressant för den som
är nyinflyttad. ”
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En linbana mellan husen
Idé: Amanda Bergqvist

I framtiden hoppas jag att alla i skolan ska få robotassistenter som kan hjälpa en att spela upp videor
och hjälpa en med matten t ex. Anledningen till
att jag vill ha en robotassistent är att man ofta får
vänta på läraren och inte får med sig allting under
genomgångar. John Sjöstrand

Parkour/Free running center
Idé: Emilia Qvicklund

Unga spanare om
framtidens Strömstad

”Linbanan går mellan varje hus. Man klättrar upp på en stege.
Sedan kliver man på en vagn. Vem som helst kan köra.”

Trådtåg Idé: Aulon Zeka
”En bra plats där man kan springa runt och köra parkour och
free running. Det kan finnas en som tränar ungdomar.”

Skola för aktiviteter man gillar
Idé: Elly Hedin

Kulturhäng och Camilla Hedin bjöd in klass 5
på Odelsbergsskolan till en framtidsspaning.
Diskussionen började i klassrummet och fortsatte
på Kanal Ung. Här är några av alla spännande
tankar och idéer som föddes.

”Det här tåget är dragdrivet. Det går snabbare än ett ”vanligt”
tåg. Det skulle kunna vara soldrivet och ha extra batterier om
det var busväder.”

Strömstad Badland med Hotell
Idé: Agnes Oltegen och Nathalie Almén

”Man väljer skola efter intressen man gillar, t ex ridskola,
fotbollsskola eller dansskola. Man lär sig att rida medans man
lär sig matte, engleska, svenska och annat som finns i vanliga
skolor.”

Foto: Jan Palmbad

Rälsbunden båt Idé: Aulon Zeka

Strömstad skate

Idé: Leon Simonsson och Karl Simonsson

Önskelista
för framtiden

Flygande bräda och skor Idé: Tayyip Akin

Nya djurarter
Djurpark
Djuraffär som
säljer djur och
djuren ska
finnas där
Mer veterinärer
Målarkurser/
ritkurser
Mer matlagningsoch bakkurser
”Den här båten åker runt Strömstad på några lufträlsar. Den
är eldriven med hjälp av vågkraft. Det finns en förare som
kör framåt och bakåt men båten behöver inte styras eftersom
vägen bestäms av rälsen.”

”Det ska vara en jättestor skatehall med en stor skatepark på
utsidan. I parken ska det finnas en stor bowl, och det ska vara
mycket boxrails/grainds.”

Inte ta bort så
mycket av naturen
Emilia Carlsson

”Det ska finnas ett hotell med badland för både barn och
vuxna. Badlandet ska ha vattenrutschkana. Hissar går på utsidan av hotellet, de är av glas så att man ser ut mot havet. Det
ska vara lyxigt men ganska billigt.”

Skolor i framtiden är kanske större och mer utvecklade. Till exempel att de är mer färgglada, har större
klassrum och bättre datorer. Man kanske lägger ihop
två saker så att det blir något nytt, t ex att man blandar
linjal och suddi. Sofia Lofstad

”Jag tänker att man kan tillverka flygande bräda och flygande
skor”
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AKTIVITETSHALLEN I SIFFROR

Nya hallen som
alla väntar på

Total yta ca 4 000 m2
Två hallar om vardera 20x40 m,
den ena delbar
Läktare med plats för 342 personer
Kafeteria med plats för ca 70 sittande
Kontorslandskap med 4-5 arbetsplatser
Konferens/mötesrum med plats för
12 personer
Byggkostnad 55 miljoner kr
Driftskostnad drygt 4 miljoner kr/år

Fler vill
slå volter
En av de föreningar som otåligt
väntar på att den nya hallen ska stå
klar är Strömstad gymnastik. Klubben
bildades hösten 2013 och har snabbt
blivit populär. Idag är man cirka
hundra medlemmar och ytterligare
drygt femtio står på kö.
– Vi vill starta nya grupper, berättar
föreningens ordförande Gunnar Cervin.
Därför hoppas vi på att få fler träningstider i
och med den nya hallen. Vi räknar med att
dubbla verksamheten inom ett år.
Ett annat önskemål är väl tilltagna förrådsutrymmen, gärna låsbara. Gymnastik är
en idrott som kräver en hel del utrustning
som ska släpas fram och ställas på plats
inför varje träningstillfälle. Det är voltbord,
trampett, plintar och så förstås rejäla tjockmattor för att man ska kunna träna säkert;
gymnastik är mycket luftvolter, skruvar
och hopp av olika slag. Klubben har själv
investerat i en del specialredskap, med stöd
från bland annat Folkhälsorådet.
– Jag tror att det kan bli väldigt bra med
den nya hallen, säger tränaren Anna Cervin.
Med kafé och goda möjligheter att titta på
när andra tränar kan det bli en mötesplats,
och öppna upp för samarbeten mellan olika
föreningar.

Ovan: Thomas Karlssosn och Lena Martinssson hälsar välkomna till storbygget. Höger: Gymnastik är en allsidig idrott
som tränar spänst, styrka och kroppskontroll. Tränaren Gunnar Cervin står beredd när Maja Fristedt kommer flygande.

En imponerande anläggning tar form på Strömsvallen.
Den nya aktivitetshallen ska stå klar i december och är
starkt efterlängtad. Förhoppningen är att hallen ska bli
en ny mötesplats för Strömstadsbor och även locka
besökare utifrån.
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– Där är den stora A-hallen med läktare för
drygt 340 personer, och där framför ska det bli
omklädningsrum. Där borta kommer B-hallen
att ligga, väggarna är inte uppe ännu. Och där
blir ingången.
Thomas Karlsson, projektledare från Strömstadslokaler pekar och berättar. Han ser glad
ut. Solen skiner och det är bra eftersom man
lägger isolering på taket, då ska det helst inte
regna.
Strömstads nya aktivitetshall ska invigas
den 13 december. Det borras och grävs och

skyliftar brummar upp och ner längs fasaderna.
Tidplanen ska nog hålla.
Lena Martinsson (S) ser också glad ut. Hon
har varit en drivande motor i kommunens stora
satsning – den största sedan gymnasiet byggdes
för tjugo år sedan.
– Jag brinner för det här, förklarar hon. Jag
har själv hållit på med idrott av olika slag, både
som aktiv och som tränare och ledare. Det är
viktigt för barn och unga att ha något att göra
på fritiden. Och idag vet vi att fysisk aktivitet
är bra för skolresultaten också.

Fler träningstider

Det är många som ser fram emot att den nya
hallen ska öppna. Strömstad har många idrottsföreningar och man hoppas att konkurrensen
om träningstider ska lätta något nu. För det har
blivit allt svårare att samsas.
Att gå från idé till färdig anläggning har tagit
några år. Men det har varit en rolig resa, intygar
Lena Martinsson:
– Det är fantastiskt med alla föräldrar och
andra vuxna, barn och ungdomar som engagerat sig. Den goda vilja som visats mellan fören-

ingar och näringsliv, och att samtliga politiska
partier varit överens om att satsa.
En ambition med anläggningen är att den
ska bli något mer än ännu en idrottshall. Med
bemannad reception, kafeteria, kontor och
möteslokaler vill man skapa en plats där människor kan träffas, både äldre och yngre. På så
vis vill man bidra till att ledare och tränare från
olika sporter möts och utbyter kunskap, något
som kan stärka föreningslivet i stort.

Fördelaktigt läge

– Även besöksnäringen efterfrågar detta som ett
komplement, säger Lena Martinsson. Det kan
handla om föreningar som vill komma hit från
andra delar av landet för att ordna träningsläger
eller cuper och andra arrangemang.
– Redan i augusti nästa år blir hallen start
för orienterings-VM, fortsätter hon. Läget är
väldigt bra med gångavstånd till idrottshallarna
i Strömstiernaskolan, Odelsbergsskolan och

gymnasiet, liksom till butiker och restauranger
i centrum.
Kommunen står för byggnotan men till
driften förväntas föreningarna bidra själva, med
stöd från näringslivet. Redan finns en huvudsponsor som lovat lägga en årlig summa under
fem år. För att jobba med frågan om hur den
framtida driften ska organiseras bildas en interrimstyrelse med representanter från föreningarna och näringslivet. På styrelsens bord ligger
frågor som ekonomi, bokningssystem, fördelningsregler och hur kafeterian ska drivas.
– Jämfört med andra kommuner med motsvarande befolkning har vi ett bra föreningsutbud med idrott och andra aktiviteter, säger
Lena Martinsson. Många som överväger att
flytta till Strömstad kollar upp utbudet av fritidsaktiviteter. Detta är en positiv satsning som
kommer att stärka kommunens varumärke.
Text: Susanne Liljenström
Foto: Jan Palmblad
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Men är det konst...?

Årets konstnär
Årets konstnärer på Lokstallet heter
i år Sarah Cooper och Nina Gorfer.
Med bilder som ständigt befinner sig i
gränslandet mellan digital fotografi och
1800–1900-talsmåleri har Cooper & Gorfer
väckt stor uppmärksamhet världen över.
Cooper & Gorfer består av de två konstnärerna Sarah Cooper (född i USA 1974) och Nina
Gorfer (född i Österrike 1979). De har arbetat
tillsammans sedan 2006 och bor i Göteborg.
Sarah Coopers och Nina Gorfers fotografier
skapas i nära samarbete med de människor
som de skildrar. De regisserar sina produktioner noggrant och den tid de investerar i att
skapa en bild kan jämföras vid den tid som en
målare lägger på en målning i sin ateljé.
I utställningen skildras möten med människor i Qatar och i Kirgizistan med tydliga
referenser till historia, sagor och myter. Varje
bild är en berättelse, som skildrar en människas öde i sitt kulturella sammanhang.
Utställningen har vernissage den 27 juni kl
18:00. Konstnärerna kommer då bjuda på en
introduktion till utställningen.
Text: Jan Palmblad

Benedicte Esperi, Live Art Strömstad 2014

Cooper & Gorfer: Red Shola Standing, 2011

Förra årets mest omdebatterade kulturhändelse
återkommer i sommar. Live Art Strömstad är en
festival för performancekonst eller levande konst
som det också kallas.

”Vi är vana vid klippor,
sol och räkor. Men att
plötsligt träffa på en blåmålad man som bär omkring på en blå lax mitt i
sommarvimlet kan bli ett
minne som stannar kvar.”

– Jag tror faktiskt att
det skulle vara mindre
kontroversiellt om det
kallades gatuteater,
vilket det ju faktiskt
också är. Vi är vana vid
levande skulpturer och
gatukonst när vi turistar
i södern, men här
hemma i vår egen miljö
känns det kanske mer
oväntat och konstigt,
säger Jan Palmblad,
kulturansvarig i Strömstad.
Performancekonsten utvecklades på 60-talet.
Konstverken som presenteras för publiken kan
vara noga planerade eller spontana. Ofta bjuds
publiken in för att vara med. Det finns inga
regler. Konstverket kan skapas på olika platser
och i olika miljöer och under en kort eller
Nigel Rolfe, Live Art Strömstad 2014
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Jord på stan

längre tid. Verkan
brukar kretsa kring
fyra grundläggande
element: tid, rum,
konstnären själv samt
relationen mellan konstnären och
publiken. Ett typiskt
drag är gränsöverskridandet mellan olika
konstinriktningar som
dans, musik och film.

Live Art Strömstad genomförs i år för tredje
gången. Mest uppmärksammade och omdiskuterade förra året blev Karolin Kent och Anna
Bergström, som byggde vägar av jord genom
staden. De fick sedan ett eget nummer i Ulf
Karles nyårsrevy.
–Vi ville föra tillbaka naturen in i stadsrummet, berättade Karolina Kent. Att visa på att

allt egentligen är natur och få oss att tänka på
hur vårt samhälle breder ut sig på naturens bekostnad. Under asfalten finns det ju jord, det
är det naturliga. Idag blir man orolig när jorden
kommer tillbaka. Vi fick massor av reaktioner,
de flesta positiva, några som blev förbannade,
men ingen kunde passera oss utan att påverkas.

Staden där allt kan hända

Årets festival genomförs den 23-26 juli. Den
inleds med ett öppet möte där de elva medverkande konstnärerna berättar om vad de kommer att göra och kanske varför. På fredag och
lördag kommer sedan staden fyllas av händelser
och upplevelser. Årets konstnärer kommer från
olika delar av världen, men med en tyngdpunkt
från Sverige och Norge.
Performance är en bångstyrig konstform,
där verken inte hängs på väggen utan upplevs i
verkligheten.
- Ett syfte med festivalen är att skapa en annorlunda upplevelse för besökare i Strömstad,

säger Jan Palmblad. Vi är vana vid klippor, sol
och räkor. Men att plötsligt träffa på en blåmålad man som bär omkring på en blå lax mitt i
sommarvimlet kan bli ett minne som stannar
kvar. Strömstad blir staden där det oväntade
kan hända.
Festivalen genomförs tack vare ekonomiskt
bidrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Nämnden har givit Lokstallet uppdrag
att visa konst även utanför galleriets väggar för
att nå och beröra ännu fler människor.
– Performancekonsten är som livet självt.
Ofta obegriplig, men inte heller något som
behöver begripas. Bara upplevas!
LÄS MER: www.liveartstromstad.se
Text: BIRGITTA HANSSON
foto: NAOMI PONGOLINI

Ett hus för alla
Det pågår ett ideellt arbete för att få till
ett Kulturhus i Strömstad. Men vad är
kultur? Enkelt uttryckt: ”Allt som folk
gör på fritiden utöver idrott”.
När allaktivitetshuset började planeras,
startade även ett samtal om kulturens roll i
Strömstad. ”Kulturhusgruppen”, bestående av
kulturintresserade av vitt skilda slag, jobbar
sedan dess med frågan på uppdrag av politikerna. På Kulturutskottet 18 mars presenterades
tankar kring varför vi behöver ett kulturhus.
Nu gäller den utkastade handsken att ta fram
ett förslag på hur det skulle kunna utformas,
med Skagerack som första alternativ på lokal.

Nav och mötesplats

Vi vill att ett kulturhus ska fungera som ett nav –
samordna aktiviteter och ge varandra kraft. Det
ska vara en central och icke kommersiell mötesplats – ett ”ramla-in-ställe”, där ungdomar och
vuxna av olika etniska grupper enkelt träffas.
I förslaget finns en stor flexibel samlingssal, café med öppen scen, replokaler/studio,
utställningsyta och information, mindre
samlingssal med projektor, atelje/verkstad för
målning/hantverk, träningsrum för dans och
teater, biblioteksfilial samt samarbete med
krögare i nedervåningen (Strand) med tillgång
till mindre scen och möjlighet till mat- och
alkoholförsäljning vid större arrangemang.
Allt detta skulle kunna rymmas i Skagerack och bli en fantastisk kreativ mix för alla
Strömstadbor.
Text: Karin Björk
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Bo Magnusson, ordf i Naturskyddsföreningen
i Strömstad var med under invigningen:

”De vackra dalgångarna med frodig grönska och rik
växtlighet kontrasterar mot de magra bergsytorna
och tallhedarna på toppen. Gillar man natur så
får man många upplevelser samlade på ett litet
område.”

Efterfrågan på mark till nya bostadsområden är stor runt
Strömstad. Särskilt populärt är att bygga nära havet. Naturreservat och nationalparker är ett sätt att se till att även
framtidens medborgare garanteras naturupplevelser.

SKYDDAD NATUR
I STRÖMSTADS KOMMUN
Naturreservat
Blötebågen
Capri
Halle-Vagnaren
Kobbungen
Kosteröarna
Norra Långön
Nöddökilen
Nötholmen
Orrevikskilen
Saltö
Strömsvattnet
Tanumskusten I
Västra Råssö-Kockholmen
Älgöleran
Öddö 1:63, Drängsviken
Öddö 2:9
Nationalpark
Kosterhavets nationalpark
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att säkra området för det rörliga friluftslivet,
berättar kommunens naturvårdsstrateg Ulrika
Husar.
Kobbungen är ett långsmalt område på 28
hektar. Delar av reservatet sträcker sig som en
hög och brant udde ut i havet. Där finns fina
hällmarker med vindpinade tallar och utsikter
mot Hvalerskärgården. En bäck rinner genom
området, omgiven av en brant och lummig
bäckravin. I den fuktiga miljön trivs lavar och
mossor, och lundväxter som stinksyska och
strutbräken. Havsöring leker i bäcken.
Området har bitvis stora höjdskillnader
och en tät växtlighet. För att underlätta för
besökare har kommunen märkt upp flera stigar.

Vill locka till återbesök

Visionen är att alla gäster ska få en upplevelse
utöver det förväntade, att tillsammans med
näringen skapa ett brett och välfyllt aktivitetsutbud under och i anslutning till VM-veckan
som vi kan kommunicera i olika kanaler. Vi
vill locka besökaren till att uppleva mer hos
oss än bara orientering, och inspirera till en
längre vistelse eller återkommande besök. För
att kunna nå de förväntade besökssiffrorna,
eller till och med överträffa dem, så krävs att vi
samverkar till att lyfta vårt område och erbjuda
mycket aktiviteter. Ett brett och kvalitativt
utbud. Det är det som är nyckeln till att få
besökaren att stanna en eller två nätter extra,
eller återkomma.
Det finns många sportsliga fördelar med att
orienterings-VM arrangeras just här; det är nära
till allt, den bohuslänska naturen är unik och
terrängen är bra och utmanande. Vi har också
stor turismerfarenhet med stora fina boendeanläggningar, restauranger och aktivitetsföretag.
Tidpunkten är bra och ligger i anslutning
till högsäsongen. Daftö Resort är bokad som
”Athlete Village” där landslagen kommer att bo
och Laholmen hotell är bokad för kongress och
delegater.
Strömstad och Tanum kommer att erbjuda
orientering i världsklass!

olika sätt. I de skyddade områdena finns regler
för vad man får och inte får göra. Den vanligaste formen är naturreservat som kan bildas av
länsstyrelsen och kommunen. Nationalparker
inrättas av regering och riksdag och har det
starkaste skyddet.
I Strömstad finns sexton naturreservat och en
nationalpark. Två av reservaten har kommunen
bildat, Nötholmen (2008) och Kobbungen
(2015).
Läs mer om skyddad natur på kommunens webb
www.stromstad.se, sök efter “Naturvård”.
TEXT: SUSANNE LILJENSTRÖM
FOTO: KARIN BJÖRK OCH MARIA KVARNBÄCK

Försäkring om naturtillgång

I Strömstad är naturen nära. Här finns havet
förstås, med kala klippor, sandstränder och
fri horisont i väster. Men också storskogar
med höstsvampar och blåsippor på våren,
hällmarker med knotiga gammeltallar, klafsiga
myrmarker och små insjöar som blänkande
smycken.
För att försäkra våra barn och barnbarn
naturliga upplevelser kan naturen skyddas på

VM i orientering (World Orienteering
Championships - WOC) i Strömstad
och Tanum!
I augusti 2016 är det dags, då är det fjärde
gången VM arrangeras i Sverige, senast 2004 i
Västerås. Planeringsarbetet är i full gång. VMorganisationen jobbar intensivt med förberedelserna, allt för att det ska bli ett bra tävlingsarrangemang.
Tävlingarna kommer att innebära stor
publicitet och locka nya besökare till oss, ett
fantastiskt tillfälle att visa upp vad vårt fina
område har att erbjuda. VM innebär en intensiv tävlingsvecka där världens bästa orienterare
gör upp om medaljerna men också 10-15 000
besökare väntas till området. Ett bra tillfälle att
samtidigt erbjuda gästerna en upplevelse utöver
det förväntade. En arbetsgrupp har bildats
för marknadsföring och besöksnäringsfrågor,
gruppen består av WOC-föreningen, Strömstad Infocenter, Tanums kommun, Tanum
Turist samt Turistrådet Västsverige. Där pågår
ett arbete med samordning, planering och
marknadsföring inför VM, så vi tillsammans
kan skapa ytterligare ringar på vattnet utifrån
denna möjlighet.

Hurra för
nytt reservat!

Förra året tog Strömstad kommun beslut om
att bilda ett nytt naturreservat, Kobbungen
som ligger i Lervik vid Singlefjorden.
– Just detta reservat har bildats för att skydda biologisk mångfald men också mycket för

Mindre än 500
dagar till VM

HITTA TILL KOBBUNGEN:
Kobbungen ligger ca 20 km norr om
Strömstad. Från E6:an kör man mot
Nordby köpcenter och följer sedan skyltar
mot Lervik.
I anslutning till reservatet finns en entréplats med information och liten parkering.
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Första guidningen i Strömstads nya naturreservat, Kobbungen

Releasefest på museet för skriften Svänget i Hogdal, som bevarar och överför
byggdens musiktradition till kommande generationer. I förordet berättas om när
Hodalsspelmannen Mats Lundberg fick frågan om den egendomliga, svängiga rytmen:

”Ja, det e´a nogge konstit sô, men det ska väre så.”

Framtiden
i backspegeln
Ulf Hansson studerar en glasplåt med ett fotografi på Crusellska, Gunnar Thorén omkr. 1910

Vi är besatta av att dokumentera oss själva. Selfies, foton,
bloggar. Varför sparar vi på alla dessa foton? För oss själva
eller för framtiden? På Facebook dör vi aldrig.
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Under 145 år har Strömstads museiförening
samlat och vårdat stadens kollektiva minnen.
De stora samlingarna med föremål, bilder,
dokument och skrifter är muséets grundsten.
Men har verkligen historien och kulturarvet
någon betydelse för dagens digitaliserade människor?
–Det tycker vi absolut, säger Ulf Hansson,
en av museets trotjänare som arbetar oförtröttligt med att sprida kunskap om Strömstads
kulturarv. Hela hembygdsrörelsen startade i
början av nittonhundratalet när industrialismen gjorde att landsbygden avfolkades. Man
var rädd för att det gamla skulle glömmas bort
och att människor skulle förlora sin historia.
Vid stora samhällsförändringar är det lätt att
förlora äldre kunskap.
- Idag befinner vi oss i samma situation.

Strömstad har en ovanligt dynamisk historia.
Vi har kastats mellan krig och fred, rikedom
och fattigdom, vi har fallit men rest oss igen.
Nu förändras Strömstad igen.Vi har nästan
inga industrier kvar och fisket försvinner. Vi får
göra vad vi alltid gjort, leva på turister, bli en av
Sveriges bästa kurorter igen. Muséet kan hjälpa
till med flera hundra års erfarenheter.

Levande kunskap

Historien är inte bara nostalgi utan levande
kunskap. Miljö, mat, växter, byggnadskonst och
sociala förhållanden är exempel på frågor där
gammal erfarenhet kan komma till stor nytta.
Men framförallt handlar det om oss människor
och vilka vi är i ett större sammanhang.
En viktig del av museets verksamhet är att
hjälpa besökare hitta sin information. Två kate-

gorier av besökare är särskilt vanliga på museet:
Gamla strömstadsbor som vill veta mer om sina
rötter och om bygden på den ”gamla goda”
tiden; nyinflyttade strömstadsbor som har
skaffat en ny bostad och som vill lära mer om
husets historia, om människorna och trakten.
Det handlar om att hitta samband och att sätta
in tillvaron i ett större perspektiv.
–Vi kan hjälpa till med att ta fram mycket
information som bilder och dokument, säger
Ulf, och sen paketera den på en DVD.
Digitaliseringen av museets samlingar fortskrider i den takt det hinns med. Fotografier
och bilder prioriteras. Tusentals bilder har scannats och en stor del av dessa är direkt sökbara i
museets arkiv.
Men det digitala gör inte de fysiska föremålen betydelselösa. Alla gamla saker har sin egen

”Vill man se in i framtiden
så måste man se tillbaka i
historien och ser man inte
tillbaka i historien så får
man se upp”.

magi. Historien
kommer nära när
man håller i en soldathjälm från kriget, en smugglares fickplunta
eller Emilie Flygare-Carléns penna. Föremål
som väcker både nyfikenhet och vilja att veta
mera.

Men viktigast är människorna

–Många besöker oss på museet, men vi träffar också många på möten och arrangemang
utanför huset, säger Karin Carlsson, ordförande
i museiföreningen. Museet har blivit en riktig
mötesplats. Idag får vi exempelvis besök från
Australien, en person som vill veta mer om en
släkting från Strömstad som i slutet av 1800-talet rymde från hustru och barn i Strömstad för
ett nytt liv på andra sidan jordklotet.

Den stora utmaningen
för hembygdsrörelsen är
återväxten. Medelåldern
har av ganska naturliga skäl alltid varit hög,
men vi har som andra föreningar märkt att det
blir svårare att få medlemmar att engagera sig
i styrelsearbetet. Intressena är så splittrade, alla
har fullt upp. Vår stora utmaning är att visa hur
roligt, spännande och viktigt det kan vara att
delta i kulturarvsarbetet.
Både Ulf och Karin understryker att museet
är en viktig partner när det gäller att planera
klokt för Strömstads framtid. Eller som Ulf
avslutar: Vill man se in i framtiden måste man
se tillbaka i historien och ser man inte tillbaka i
historien så får man se upp!.
Text: Jan Palmblad
FOTO: JAN PALMBLAD, NAOMI PONGOLINI

PÅ WEBBEN
Strömstads Museum har
nu fått en ny webbsida:
www.stromstadsmuseum.se.
Där finns all praktisk information
om muséet och dess verksamhet.
Det finns också undersidor med
information om kommunens
övriga hembygdsföreningar:
• Tjärnö Hf
• Skee sockens hf
• Seläters hf
• Rossö hf
• Lommeland-Näsinge hf
• Kosters hf, Hogdals hf
• Strömstad slöjd och hantverk
Du kan också hitta en gemensam
kalender, som visar föreningarnas
aktuella arrangemang
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En ny stadsdel tar form

I november 2005 brann Canning. En del av Strömstads
historia gick bokstavligen upp i rök när gamla båtvarv
och nedlagda konservfabriker förstördes. Att området åter
ska bli en levande del av Strömstad har man länge varit
överens om. Frågan är bara hur? Nu finns äntligen ett
förslag till detaljplan. Under sommaren får allmänhet
och sakägare möjlighet att komma med synpunkter.
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Det förslag som nu skickas ut på samråd tar
avstamp i ett antal utgångspunkter som är
väl förankrade politiskt. De viktigaste är nya
bostäder i attraktivt läge, stadsmässig bebyggelse och allmänna platser som är öppna
för alla.
– Det känns bra att vi nu kommit ett steg
på vägen, säger miljö- och byggnämndens ordförande Bengt Bivrin (MP). Strömstadborna
har funderat i femton år på hur området ska
användas, det vore så skönt om vi kunde få till
bostäder där.
Detaljplanen har tagits fram av miljöoch byggförvaltningen i samarbete med en
arkitektbyrå. Förslaget innehåller ett flertal
flerfamiljshus på fyra våningar, några är på tre
och ett punkthus har sju våningar. Vem som
ska bygga är en öppen fråga; men tanken är att
här ska finnas både hyresrätter, bostadsrätter
och verksamheter som caféer och handel, gärna
med marin inriktning. Det finns även en korttidsparkering för båtburna besökare.
– Förhoppningen är att detta ska bli en integrerad del av staden, inte en egen satellit, säger

Johanna Perlau som är ansvarig planeringsarkitekt. De allmänna platserna är viktiga, och
en fråga vi ställt oss i arbetet är “vad kan detta
tillföra Strömstadsborna?”.

Ny lång bryggpromenad

Med ledord som attraktivt och tillgängligt har
man skapat en stadsmässig bebyggelse med
bostadskvarter, torg, strandpromenad, träd
och grönska. Den stora parkeringen framför
sjukhuset föreslås delvis bebyggas, och ett skyddat badområde anläggs i anslutning till bryggpromenaden som sträcker sig längs vattnet ända
bort till Surbrunn.
De gröna kvartersgårdarna blir öppna för
både boende och besökare. Huskropparna har
placerats med hänsyn till förhärskande vindriktningar för att skapa läiga förhållanden, ungefär
som i gamla fiskelägen, berättar Johanna Perlau.
Ett spännande inslag i den nya stadsdelen är
Stenbrottsparken. För att skapa ett sammanhängande bostadsområde föreslås att den norra
delen av Röseberget sprängs bort. Brottytan
utformas som ett traditionellt stenbrott, med

1. De allmänna platserna
ges stort utrymme i
förslaget till detaljplan.
Tanken är att skapa ett
område som välkomnar både boende och
besökare.

2. Vid Skeppsbroplatsen
och bryggpromenaden
skapas utrymme för sol
och bad.

terrasserade trappor som leder upp på berget
och utsikten över Kosterfjorden.

Tillför något nytt

– Canning är område som många bara passerar igenom idag, påpekar Johanna Perlau. På
väg till och från parkeringen eller linfärjan till
Kebal. Området är värt så mycket mer. Den här
planen tar hand om platsen och tillför något
som jag tror kan bli väldigt bra för Strömstad!
Nu skickas alltså planförslaget ut på samråd
för att allmänhet och sakägare ska kunna lämna
synpunkter. Den 29 juni blir det samrådsmöte.
Men när det finns en färdig och antagen plan är
svårt att säga.
– Canning är ju ett centralt område som
många har åsikter om, säger Bengt Bivrin.
Målet är att ta beslut om detaljplan före jul.
Men processen måste få ta den tid som behövs,
samrådet är en viktig del av planarbetet.

3. Trekantstorget har
sittplatser av olika slag och
utsikt mot Nötholmen och
Kebal.

Förr var
sardinerna
framtiden
Lars Goksör var en norsk entreprenör och
pionjär som 1930 startade den första specialfabriken för sardiner i Sverige. Att det blev
Strömstad och Canning var egentligen en
slump. Han hade siktet inställt på Chile eller
Venezuela och skulle resa med ångbåt mellan
Oslo och Göteborg för att ordna med nödvändiga immigrationsdokument. Båten gick in
till Strömstad för övernattnng och på kvällen
dienrade han på Laholmen. Där träffade han
några bankdirektörer, som blev intresserade av
hans projekt och föreslog att hans skulle köpa
ett varvsområde för segelskutor vid Bojarkilen.
Det var svåra tider i Strömstad och de ville
gärna få industriverksamhet till staden.
Nästa dag bestämde sig Goksör omgående.
Han såg flera fördelar med Strömstad; staden
låg nära Norge för komplettering av sillinköp,
tomten låg vid vattnet där råvaran kunde landas och det fanns gott om arbetskraft på grund
av den stora arbetslösheten.
På våren 1930 var den nya fabriken klar att
sättas igång och namnet blev Strömstad Canning Co.
Den mest kända produkten var Kung Gustaf
sardiner inlagda i olja eller tomatsås. Bolagets
främsta konkurrent i Norge hade ett märke
som hette King Oscar. Goksör ville då också
ha en kung på etiketten. Han såg till att få
audiens hos den dåvarande kungen Gustaf V
och beskrev då den rådande arbetslösheten och
berättade om sitt projekt. Kungen svarade att
om han kunde medverka till att minska arbetslösheten i Bohuslän genom att låna ut sitt
porträtt så godkände han gärna det. I samband
med detta blev Strömstad Canning kunglig
hovleverantör.
Lars Goksör avled 1940. Verksamheten
pågick till 1972.
Uppgifterna är hämtade från Strömstads Museum.

Text: Susanne Liljenström
ILLUSTRATIONER: STRÖMSTADS KOMMUN
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En stad
utan räkor?
Hållbart räkfiske från räktrålaren på Brattvåg.

Salta vågor mot stranden. Guldglitter när aftonsolen
sjunker i havet. Du har just ställt fram skålen fylld med
färska strömstadsräkor på bordet. Är du en miljömarodör?
Fisket har varit en viktig näring i norra Bohuslän långt innan Strömstad grundades. Den
första kända sillperioden inträffade i i slutet på
1500-talet. Hummerfisket var betydande redan
på 1600-talet, vilket symboliseras av hummerkoggen i Strömstads kommunvapen. Den stora
sillperioden under andra halvan av 1700-talet
sammanföll med Strömstads förvandling från
anonym by till välkänd kurort.
Fisket har inte bara varit en viktig inkomstkälla utan också en viktig del av bygdens själ.
Båtarna i hamnen, folklivet vid bryggorna,
dofter från fiskrens och tjära – allt bidrog till
att skapa en unik atmosfär.
– I början av 60-talet när jag började fiska
var vi ca 350 fiskare och 50-60 fiskebåtar som
trålade räka i Strömstad kommun, berättar
Rune Nilsen, skeppare på Carona och en av
Strömstads främsta fiskeprofiler. Utöver dessa
fanns det båtar som höll på med ett mixfiske
efter årstiderna, dvs hummer, torsk, ål, makrill,
krabba osv. Idag är vi bara 35 yrkesfiskare,
8 räkbåtar och 5 kräftburbåtar i Strömstad,
fortsätter Rune Nilsen.
Just räkfisket har blivit en symbol och
används flitigt i marknadsföringen av Strömstad. EU beslutade inför fisket i Skagerrak
2015 att uttaget av nordhavsräka kunde öka
22

Blå plan för framtiden

med 15 procent eftersom räkbeståndet stärkts
det senaste året. Trots detta rödlistade både
Artdatabanken och Världsnaturfonden nyligen
Nordhavsräkan. Detta kom som en chock för
många strömstadsbor. Vad är det som gäller
egentligen?

vattenmyndigheten. Samförvaltningen bevakar
fiskefrågor inom området, organiserar utbild
ningar, arbetar med system för egenkontroll och
redskapsutveckling. Endast selekterande trålar
tillåts för att minimera bifångster. 80 yrkesfiskare
genomgått utbildningar i marin ekologi.

Långvarigt hållbarhetsarbete

Ät med gott samvete

– Rödlistningen slår fel när det gäller det kustnära räkfisket i norra Bohuslän. säger Erland
Lundqvist, som ansvarar för fiskerifrågor i
Strömstads kommun.
Redan år 2000 tillkom Koster-Väderöfjordsöverenskommelsen med syftet att utveckla ett
långsiktigt, hållbart fiske som inte skadar de
höga naturvärdena i området. Överenskommelsen kom efter flera års arbete där yrkesfiskare, kommunala politiker, tjänstemän från
länsstyrelsen och fiskeriverket samt forskare
från Tjärnölaboratoriet deltog. Den innehåller
bl a regler om hur trålen skall utformas för att
undvika bifångster samt föreskrifter om trålförbud i känsliga områden.
Idag förvaltas fisket i området till delar
genom det lokala samförvaltningsinitiativet
som består av lokal expertis (yrkesfiskare,
forskare och kommunala tjänstemän) samt
tjänstemän från länsstyrelsen och Havs- och

En plats för båtliv och salta bad. Men även
för yrkestrafik och fiske. Lägg till detta ett
växande intresse för vattenbruk, vågkraft och
vindproduktion. När allt fler vill använda
havet blir det lätt konflikter. Därför görs nu
en långsiktig planering av hur våra havs- och
skärgårdsområden ska användas i framtiden.

– Jag är övertygad om att kustfisket kommer
att finnas kvar, fortsätter Erland Lundqvist.
Visst finns det problem idag. Svårigheten att
rekrytera yngre fiskare är ett. Fisket brottas
också med ett komplicerat regelsystem. Det
minskande antalet båtar leder till minskade
resurser för serviceverksamheter i hamnarna.
Verksamheten vid fiskeauktionen i Strömstad
har förändrats, mycket som en anpassning till
ny teknik – fiskarna kan numera sälja sin fångst
direkt via internet.
– Vi måste även i framtiden kunna äta räkor
från Kosterhavet, säger Rune Nilsen. Men här
har även de lokala fiskhandlarna ett ansvar.
Kosterräkan är värd ett par kronor extra per
kilo. Och den kan njutas med gott samvete!

Tillsammans med Tanum, Lysekil och Sotenäs
arbetar nu Strömstads kommun med att ta
fram en gemensam blå översiktsplan. Syftet är
att säkra en hållbar användning av våra havsoch skärgårdsområden på lång sikt.
Planen blir ett politiskt förankrat verktyg
för att hantera olika intressen som kan stå mot
varandra; mellan det allmänna och enskilda,
mellan bevarande och utveckling.
– Genom att samarbeta och tänka “geografi”
istället för “kommungränser” kan vi utnyttja
kusten på ett bättre sätt, säger översiktsplaneraren i Strömstad Björn Richardsson. Var finns
lämpliga områden för industrihamnar? För vågkraftproduktion? Var och en är kommunerna
för små för att kunna täcka in allt.

TEXT: JAN PALMBLAD
FOTO: KARIN BJÖRK

Hitta gemensamma mål
Ett första steg mot en blå översiktsplan togs i
början av året när de fyra kommunstyrelserna
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antog ett gemensamt program för blå översiktsplan. Syftet med programmet är att identifiera
vilka mål den blå planeringen ska sträva mot.
– För Strömstads del kan det till exempel
handla om att hitta områden lämpliga för
framtida satsningar på vattenbruk, säger Björn
Richardsson. Var kan anläggningarna samsas
med båt- och friluftsliv, samtidigt som produktionsförutsättningarna är de bästa.
Sedan tidigare har Strömstad fördjupade
översiktsplaner för södra skärgården och Koster,
som hanterar exempelvis placering av bryggor,
gästhamnar och badplatser. Den blå översiktsplanen blir ett komplement som även täcker
in havsområdet väster om Kosterfjorden, ut till
kommungränsen som ligger tolv sjömil utanför
den så kallade baslinjen.
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Arbetet med blå översiktsplan sker
med representanter från berörda
kommuner, Länsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen. Målet är att
planen ska bli klar under 2016.
Läs mer på www.tillvaxtbohuslan.se.
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