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Vi är Strömstad

Allihopa är en tidning från
Strömstads kommun som kommer
ut två gånger per år. Målsättningen
är att stärka, överraska och visa
fram allt det som gör Strömstad till
Strömstad. Vi lyfter hela kommunen
med berättelser om det levande livet
och vi stödjer Strömstads centrum
genom att bjuda in till stämningsfulla
besök i vår anrika stad.
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Hej allihopa!

Detta nummer av Allihopa har temat hållbarhet i alla sina
dimensioner. Vi hälsar på i skolans värld där eleverna rustas för
utmaningar kring miljö och demokratiska värden. Att främja
engagemanget hos unga är kanske det viktigaste vi kan göra för
en socialt, ekologisk och ekonomiskt hållbar framtid. En eloge
till alla lärare som skapar förutsättningar för delaktighet och
kritiskt tänkande! Att engagemang ger resultat visar föreningen
Strömstad skate som satsar hårt på att förverkliga den skatepark
som började som ett medborgarförslag i kommunfullmäktige.
Vår hållbarhetsresa går vidare till Krokstrand, via eldsjälar och
till återvunna fynd i traktens second-hand-butiker – årets
julklapp är en återvunnen sak! I stadens utkant hälsar
vi på hemma hos sandödlan – en sällsynt krabat och
en kvalitetsstämpel för Strömstad som plats. Vårt
företagsbesök leder rakt in i en verklighet som varit
allt annat än hållbar – krigets Libanon. Att affärsidén
bygger på att laga och återanvända ger företaget en
välförtjänt plats på temat hållbarhet. Vi avrundar med
platsbesök vid två av de stora miljöinvesteringar som
just nu genomförs; utbyggnaden av färjeläget och
uppgraderingen av avloppsreningsverket.
Så läs och inspireras av alla insatser
som görs för att framtidssäkra
ett hållbart Strömstad!
Med havet i centrum och
livet i fokus!
Per-Olof Hermansson
Kommundirektör
Strömstads kommun
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Jag heter Per-Olof Hermansson och jobbar tillfälligt som
kommundirektör i Strömstads kommun. Här slås jag av det
stora engagemang som visas för att utveckla både platsen
och kommunens verksamheter. Jag tänker bland annat på den
framåtsyftande Vision 2030 och allt som görs kopplat till denna,
insatser för centrumutveckling, på samarbetet över riksgränsen
och varumärket kopplat till den stora stoltheten Kosterhavets
nationalpark.

Tack för att ni tog er tid att möta oss i
en dunge i Ånneröd.
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Företagsbesöket: Skomakar-George
Skomakaren ringer hem. På andra sidan linjen hör han sin fru och
sina barn, han hör även bomber sprängas. Hans fru säger att dom
får lägga på för hon måste ta med sig barnen och söka skydd.
Skomakaren lägger på luren i Sverige, hans familj är fast i krigets
Libanon.

Libanon
SKOMAKAREN FRÅN

Allihopa bjuds in till en verkstad där en persons kunskap är
nyckeln till ett omtyckt och hållbart företag. Det blir en resa
tillbaks i tiden för att ta del av hur allt började.
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komakaren som heter George,
hänger av sig sin blöta hatt,
det är en regnig höstmorgon
i Strömstad många år efter
kriget i Libanon. Han tänder
lamporna i den belamrade
verkstaden som ligger i centrala Strömstad. Idag har han mycket att stå i.
I Georges verkstad hör man hemma
om man är skomakare, tapetsör, sadelmakare, skräddare eller kapellmakare.
Det är en tusenkonstnärs ateljé. Överallt finns verktyg, tygprover, rullar med
skinn, maskiner, knappar, trådrullar,
skor, möbler och väskor. Det är ganska
trångt. George berättar att han ser sig
om efter en större lokal, men väntar på
rätt tillfälle, och läge. Han visar ivrigt de
olika symaskinerna, varje maskin har ett
specifikt syfte.
– Här i min verkstad gör jag olika
saker, jag klär jag om och restaurerar
möbler, reparerar och förbättrar väskor,
sular, lagar och lästar ut skor, båtinredning, reparerar och gör nya kapell.
I ett litet rum längre in i verkstaden finns
en maskin för sadlar och en för att göra
knappar. På frågan om det är vanligt att

skomakare gör allt detta säger han nej.
– Andra skomakare brukar även göra
nycklar, och det gör jag med, förklarar
George. Jag kan mycket för jag började
tidigt.
– När jag var liten ville inte min mamma att jag skulle ränna runt på Beiruts
gator efter skolan. Hon fixade så att jag
kunde vara på en skofabrik om dagarna.
I början satt jag bara där och nyfiket såg
på. Det händer mycket spännande i en
skofabrik! alla är duktiga på sin grej. Efter ett tag fick jag också börja jobba, men
det tar tid att lära sig allt.
– När jag var 18 år hade jag en egen
fabrik och verkstad med åtta anställda, det var fina tider! Mina skomakare
var jätteduktiga, de kunde mer än mig.

George tar en sipp på det heta kaffet och
säger med låg röst:
– Jag tittade ofta i smyg på när de jobbade, och på nätterna när de gått hem,
försökte jag att göra som dem. Jag blev
också duktig!

Kriget kom

Vi gjorde fina skor och hade ett bra företag. Men sen kom kriget och det blev
svårt, gator stängdes av, folk kunde inte
röra sig fritt i Beirut.
– Jag ogillar politik. Jag är en enkel
man! säger George och slår ut med
armarna. Jobb, familj och kyrkan – det
bryr jag mig om! En dag låg det döda
människor på gatan när jag gick till jobbet. Då tänkte jag att här kan vi inte

“När jag var liten ville
inte min mamma att jag
skulle ränna runt på
Beiruts gator efter
skolan.”
MAGASINET ALLIHOPA
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George tittar ut genom fönstret på ett
regnigt och blåsigt Strömstad.
– Jag gillar Sverige, det är svalt och
lugnt. Han fortsätter berätta:
– Efter tre år i Sverige kunde jag starta
ett skomakeri igen, det blev i Tibro. Det
var tufft, jag och min familj kämpade.
Två jobb hade jag för att få allt att snurra
men tillsammans med min fru lyckades
vi. Vi startade även en stor skobutik.
George visar en gammal tidningsannons
från tiden i Tibro. En ung glad man med

“Jag och min bästa
kompis brukade
annonsera tillsammans,
han var urmakare och
heter Klock-Karlsson.”

stor mustasch säger i en pratbubbla:
“Välkommen till Skomakar-George, mer
än 10 000 olika par skor i lager” Annonsen är formad som en sko.
– Jag och min bästa kompis brukade
annonsera tillsammans, han var urmakare och heter Klock-Karlsson. Många
i Tibro visste vem jag var och folk brukade säga: “Som Skomakar-George
säger, mycket är svårt, men inget är
omöjligt!”

Nya äventyr i Strömstad

När George familj fick ett erbjudande
om en attraktiv butikslokal i Strömstad
hoppade de på. George hjälpte sina barn
som skulle driva väskbutik att komma
igång med företaget.
– På dagarna jobbade jag med butiken
och på nätterna satt jag på vårt kontor,
där hade vi en symaskin som jag använde
till egna små projekt. Folk fick höra att
jag var skomakare och då kom de med
sina skor.
George ler och förklarar:
– Efter ett tag klagade grannarna på
ljudet av symaskinen nattetid. Så jag fick
skaffa lokal. Det var dags att bli skomakare igen. Strömstad behöver mina

“Folk fick höra att jag var skomakare
och då kom de med sina skor...”
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kunskaper och man ska göra det man är
bra på! Så nu är jag här, så länge jag kan.
Skomakeriet som varit igång ett tag hittar
du innanför “Tobaksvalvets” lokaler.
Har du ett par slitna skor, en trasig väska,
eller en nedsutten fåtölj. Ta dem till Skomakar-Georges belamrade verkstad.
Han har en livslång kunskap att ta del av!
Men fram för allt - mycket kärlek att ge
till dina trasiga skor.

DET GÅR BRA NU!

Biogas

I TANKEN

Nu ställer vi om våra tjänstefordon till
biogasdrift. De kommunala bolagen går
först och växlar över till 15 nya gasbilar
i vår. I kommunens bilpark finns i dagsläget fem gasbilar och ytterligare fem fordon är på väg. Nästa år är planen att ytterligare 15-20 gasbilar ska tillföras. Med
målet om en fossiloberoende kommun i
sikte byggs även nya förskolor i Skee och
Ånneröd med solceller på taken.

Tanka gas du med!
Tankställe för biogas finns vid
Hålkedalen vid södra infarten. Här
kan man tanka fossilfri biogas tillverkad av gödsel och avfall från lantbruk i
Dalsland och andra anläggningar i Fyrbodal. Strömstads biogasmack är en av
fyra nybyggda tankstationer i Fyrbodal.
Satsningen har kommit till stånd med
stöd av samarbetsprojektet ”Hela Gröna
vägen”, finansierat via EU-medel Interreg och genomförts i samarbete mellan
kommuner, energiföretag och leverantör
av biogas. Tankstationerna har delfinansierats av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet.

Det går bra för Strömstads kommun, vi har i flera år redovisat ett högre resultat än
många andra kommuner. Resultatet har också överträffat vår egen budget. Ändå
behöver vi ibland spara, som nu när stora investeringar behöver göras.
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Skälet till att vi sökt minska kommunens utgifter under 2019 är att vi behöver se till
att det finns medel kvar i plånboken för att betala av gamla lån och ta upp nya för
att bland annat bygga nytt avloppsreningsverk, nya förskolor och skolor.
I detta nummer finns exempel på hur våra pengar fördelas på olika typer av service
siffrorna är hämtade från den senaste årsredovisningen.
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PROCENT

Av kommunens budget går till vård och omsorg.

PROCENT

Av kommunens budget går till skolan!
Grundskola, förskoleklass, särskola, förskola, gymnasium, vuxenutbildning och
särgymnasium.

Årets

KLÄTTRARKOMMUN!
Med en förbättring med 89
placeringar från plats 195 till plats 106,
är Strömstad den kommun som klättrar
mest i branschorganisationen
Svenskt Näringslivs ranking av
det lokala företagsklimatet 2018.

#strömstad
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Smått & gott
En mustchprydd Skomakar-George från tiden i Tibro

stanna. Ett pass och en biljett kunde jag
ordna. Biljetten gick till Sverige. Ett land
jag aldrig hade hört talas om. Jag skulle
åka i förväg och ordna så att min familj
också kunde resa. Vi hade tur, efter tre
långa månader kunde min fru och barn
också sätta fötterna på trygg mark.
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Kanske är det en klassiker du alltid har
önskat dig, ett par skridskor någon har
vuxit ur eller servisen som inte
blir använd. Att både sälja
och köpa second hand är rätt
på alla sätt.
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Kuddar av jeans:
by Jesskawell

terbruket
Stol från Å

Necessär tillverkad av återvunnen textil (gardiner):
Integrationscenters systuga

Lampor från
Återbruket

Tygväskaor
sydda av återvunnen textil
(gardiner): Integrationscenters
systuga

Pappershållare
av hampa:
by Jesskawell

Dörrmatta och skurtrasa
av hampagarn: by
Jesskawell
Glasvaser från
Återbruket

Nyckelringar av gamla
jeans: by Jesskawell.
Fat från Återbruket
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Bra bonus med second hand; Om du
handlar vart tionde plagg second hand
minskar du dina växthusgasutsläpp
med 30 kilo om året.
MAGASINET ALLIHOPA
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“Hela syftet med projektet har
varit att visa hur lätt det är
att uppleva och dra nytta
av allt som finns i
gränsregionen.”

GRÄNSLÖST!
Nu blir det

Hittar du inte i gränstrakterna? Ingen fara, nu finns hjälp som enkelt
lotsar dig till smultronställen i grannlandet. En ny karta med besöksmål
såg dagens ljus under året. Dessutom finns numer särskilda gränsguider
att boka för den som vill ha en ledsagare i terrängen.
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esökare från världen
över fotograferar från
gamla Svinesundsbron
året runt, reseanledningarna handlar både om
krigs- och kulturhistoria, unik natur och om en säregen
arkitektur. Samtidigt som gränsen
över Idefjorden lockar besökare,
avhåller den oss också från att
upptäcka vad som finns på andra
sidan. För handen på hjärtat, hur
många Strömstadsbor har på riktigt
botaniserat bland utflyktsmålen i
våra närmaste norska kommuner;
Fredrikstad, Sarpsborg och Halden?
Sagt och gjort, projektet som vill
få fler att upptäcka gränstrakternas
smultronställen heter just ”Gränsen
som attraktion”. Louise Robertsson
samordnar arbetet med mervärdet
att hon under de senaste åren fått se
mer av gränstrakterna än de flesta.

“...från våffla med
brunost till Ytre
Hvalers ensliga
fyrstationer i den
norska ytterskärgården.”
För Louise med rötter i gränstrakterna mellan Dalarna och Västerbotten har resan givit insyn i både
en ny kultur och en ny värld – från
våffla med brunost till Ytre Hvalers
ensliga fyrstationer i den norska ytterskärgården.

Ett huvudspår i projektet är satsningen på utbildning av guider med
särskild kunskap om gränsområdet.
– De kan hela gränsregionen
med fokus på skyddad natur via
ett samarbete med nationalparkerna Kosterhavet, Ytre Hvaler och
Tresticklans nationalpark, förklarar
Louise.
Ett andra spår i arbetet är den karta
som såg dagens ljus under året, en
helt unik skapelse som lyfter fram
sevärdheter och besöksmål i både
norra Bohuslän, Dalsland och i Östfold.
– En översiktskarta med smakprov på allt som finns att se, den är
en vägvisare, men inget att navigera
efter, förtydligar Louise. Här finns
aptitretare som Europas högsta
slusstrappa: Brekke slussar utanför
Halden. Kartan är översiktlig, men
nedslagen ligger tätt - ett bevis på
hur korta avstånden är i gränsregionen.
Så när klimatsamvetet blir för svårt
så finns resmålen nära. Hela syftet
med projektet har varit att visa hur
lätt det är att uppleva och dra nytta
av allt som finns i gränsregionen.
Och vilka unika värden som finns i
området. Louise egen favorit finns
precis runt hörnet: Kallbadhuset
och Ursholmen toppar listan på
svenska sidan. I Norge står sig
Gamlebyen i Fredrikstad väl, men
den som inte upplevt skärgården i
Ytre Hvaler borde göra det, avslutar
Louise, handelsresande bland gränsens attraktioner.

Boka en gränsguide!
Guidepool: Se www.gransguiderna.com
Projektet “Gränsen som attraktion” genomförs av Svinesundskommittéen, en samverkansorganisation mellan svenska och
norska kommuner. Svinesundskommittéen
har sitt kontor i Strömstads stadshus.
Finansieras av EU:s utvecklingsfond för
gränssamverkan med icke EU-land, EU Interreg. Projektet slutförs i januari 2020.
Gränskartan:
Finns som tryckt och digital version. Hämta
den på Strömstad Infocenter eller webb:
www.vastsverige.com/stromstad

MAGASINET ALLIHOPA

Louise Robertsson, Svinesundskommitén
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HJÄLTAR
Fritidens

De uträttar stordåd, men står sällan i fokus. Bakom varje träning
och aktivitet och evenemang finns eldsjälar, personer som satsar
tid och engagemang för den hobby eller sport de brinner för.
Allihopa har träffat en hjälte ur det lokala föreningslivet.

N

Strömstad Hockey Classic
är den hektiska sommarsäsongen just trappats av
inleds årets mest intensiva
dagar för Daniel Olofsson,
hjälten som får hela Strömstad att gå tillsammans
under ett par dagar i augusti som värd
för Strömstad Hockey Classic. Hockeyhelgen då klubbar som Leksand och
Färjestad möts på Lionshov.
Det som började med enstaka matcher har nu växt till ett par dagars
försäsongscup med träning och
matcher inför starten av Swedish
Hockey League och Allsvenskan.
Alltid i augusti. Bland storklubbar

som samlats i Strömstad senaste året
finns Frölunda Indians, Färjestad
och Leksand. Det senare det lag som
ligger närmast Daniels hockeyhjärta.
Efter fem år står flera av Sveriges största hockeylag på kö för att komma till
Strömstad under cupen i augusti. Tyvärr
ser inte Daniel att det i dagsläget är
genomförbart med fler lag än de tre som
gästar varje sommar.
– Då kan vi inte hålla den kvalitet i
arrangemanget som vi gör idag, och det
är viktigt för mig. Det är allt vi levererar runt om hockeyn som gör oss unika.
Ishallen på Lionshov är det den är, en
liten hall med cirka 400 platser. En hall

som säkert påminner spelarna om de
hallar där de engång startade med hockey
själva innan matcherna började spelas på
arenor som Scandinavium och Löfbergs
lila. Något som gör cupen i Strömstad
speciell i sig.

Kärleken till hockeyn

– Jag älskar hockey, säger Daniel som
lägger större delen av sin fritid på just
hockey. Så mycket fritid blir det kanske
inte med drift av tre restauranger och
förberedelser inför cupen så gott som
hela året.
– Som tidigare spelare och tränare
i Lions drivs jag av att göra något som
gynnar hockeyn i Strömstad, säger
Daniel som både tror och hoppas att
Strömstad Hockey Classic också gjort
att hockey-Sverige krympt något, framförallt i den bemärkelsen att Strömstad
nu ligger ”närmare”.
Förutom att alla Strömstads hockeyäl-

“Som tidigare spelare och
tränare i Lions drivs jag av
att göra något som gynnar
hockey i Strömstad”
skare kan få se matcher på elitnivå på
hemmaplan innebär Hockey Classics att
man kan se träningar och träffa spelarna. Inspirerande för alla Lions hockeyspelare förstås. Daniel hyllar Lions och
särskilt deras ungdomsverksamhet, det
är många duktiga spelare som kommer
fram och Lions har fostrat flera spelare
12
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som tagit sig vidare ut i hockeysverige.
Kort och gott, en bra klubb med duktiga
ledare.
Andra effekter av Hockey Classic är
utbyten med lag som gjort att flera av
Lions lag varit hos klubbarna på besök
eller tränare som varit hos Lions och
föreläst för att ta några exempel.

“Många av de som varit här har
kommit tillbaka med familjerna
vid andra tillfällen. Det är det
bästa betyget man kan få!”

Värdskapet i fokus

– Det viktiga för mig är att absolut
alla som kommer hit under dessa dagar
får ett bra bemötande, känner sig välkomna och att vi visar att vi uppskattar
att de är här. Daniel syftar inte bara på
spelarna och alla kring lagen utan även
på domare, journalister och supportrar
som följer cupen.
– Det är de små sakerna som gör det,
säger Daniel och berättar om flaggor,
röda mattor men framförallt om program, tider och om maten.
– För de aktiva är mattider viktigt och

“Det är de
små sakerna
som gör det”
bra mat är vi duktiga på. Från hotellets
fantastiska frukost till den stora avslutningsmiddagen för samtliga sista kvällen.
Förra året innebar detta en otrolig
skaldjursbuffé, sponsrad av våra lokala
fiskare. Hela detta arrangemang bygger
på ett stort engagemang från några få
personer tillsammans med många sponsorer, främst bland Strömstads mindre
företag. Utan dessa vore inte arrangemanget möjligt att genomföra.
Cupen beskrivs av lagen som årets höjdpunkt, något som Daniel förklarar
hänger samman med den helhetsupplevelse som dagarna i Strömstad ger.
– Vi ger dem magiska dagar här och
det är så kul att få visa upp Strömstad.
Många av de som varit här har kommit
tillbaka med familjerna vid andra tillfällen. Det är det bästa betyget man kan få!

Strömstad Hockey Classic drivs inom bolaget;
Westcoast evenemang
Information finns på; www.hockeyclassic.se/
och på Facebook; Stromstadhockeyclassic
MAGASINET ALLIHOPA
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Daniel Olofsson – Eldsjäl och “fritidshjälte”!

Magisk QR-kod!

STADENS

story

Inga guider att sikta? Nu finns digital information och
en enkel folder som gör det möjligt för boende och
besökare att ta en historisk stadstur på egen hand.
– Turen går via Laholmen, längs med
hamnen, till Bukten och kyrkbyn och
vidare utmed Strömsån, berättar turistbyråns Katrin Sjögren som har jobbat
med det historiska Strömstad, möjligt
tack vare det EU-finansierade projektet
Urban Platsinnovation.
Utmaningen har varit att lyfta ny och faktasäkrad information. Både Strömstads
Museum och engagerade Strömstadsbor
har bidragit med viktig fakta. Allt från
att det tidigare funnits ett kallbadhus i
södra hamnen, att tullhusets speciella
karaktär är en kopia av Varbergs till att
Stadsparken tidigare kallades Torget och

var stadens handelsplats är några saker
man kan lära sig under stadsvandringen.
För att ytterligare lyfta fram stadens
historia får ett antal kulturhistoriskt intressanta hus vackra emaljskyltar som på
ett enkelt sätt ger en historisk bakgrund
till husen. Även offentlig konst görs mer
tillgänglig med informationsskyltar. För
den som är intresserad av konst kan
det vara bra att veta att även offentlig
konst (utomhus) är infogat i den digitala
guiden.
Stadsturfolder finns att hämta på turistbyrån
och digital stadstur nås med QR-koden ovan
eller via stromstad.se/stadstur

SMAKPROV PÅ

HISTORISKA HÖJDPUNKTER
Strömstad Badanstalt

Redan i slutet av 1700-talet blev
Strömstad känd som kurort och under
1800-talet ökade intresset för hälsosamma havsbad. Det fanns två varmbadhus
ungefär där nuvarande badhus ligger.
Dagens badanläggning med drag av jugendstil invigdes 1909 och är idag symbol för Strömstads historia som havskurort.

Kvarnen

En kvarn fanns på denna plats vid
Strömsån redan under slutet av
1600-talet. Under krigstiden år 17171718 användes den för malning av säd åt
Karl XII:s armé. Den kvarn som låg här
på 1800-talet var en tvåvåningsbyggnad
med sex par stenar och förstördes i samband med stadsbranden 1876.

Krohnhuset

Delar av huset här på Karlsgatan 2 är en
av de äldsta byggnaderna i staden, från
1600-talets första hälft. Huset ska dessutom ha skadats av beskjutning under
det stora nordiska kriget 1717, då Strömstad anfölls av den dansk-norska flottan
under ledning av Peter Tordenskiold.

Tullkammaren

Strömstad grundades som sjö- och stapelstad 15 april år 1676. Det innebar
att en tullkammare inrättades där tull
betalades på alla varor som fördes över
gränsen till land och vatten.
Ett tullhus uppfördes så småningom,
1748 stod byggnaden färdig vid nuvarande Plagen, strax bredvid Societetshuset (nuvarande Skagerack) vilket
också kom att inrymma stadens rådhus.
Den ökande utrikeshandeln från mitten
av 1800-talet krävde större och bättre
lokaler. År 1901 fick Tullkammaren de
första egna lokalerna här vid Ångbåtskajen.
Byggnaden är uppförd efter Generaltullstyrelsens godkända ritning till Varbergs
tullkammare.

Katrin Sjögren - Infocenter, har grottat in sig i stadens historia och nya skyltar är ett resultat av arbetet.
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Kamin från Kaminhuset i Strömstad

Ta en tur på stadens gator och upplev fler historiska nedslag och berättelser!

Umgås
FRAMFÖR BRASAN!
Allihopa har hälsat på hos
Kaminhuset i Strömstad och
fått goda råd om både säker
och trendig eldning.

S

edan urminnes tider har
brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder.
Braskaminer har på senare
år blivit allt populärare som
kompletterande värmekälla. Dessutom är det förstås trevligt
att samlas framför braskaminen eller
öppna spisen särskilt nu på vintern.
Med en modern eldstad – rätt installerad, rätt eldad och rätt skött – har du
en säker och relativt miljövänlig källa
till värme.

Tips och råd – elda säkert hemma
Det finns många saker att tänka på
när du eldar med ved i din eldstad.
Elda alltid med torr ved som lagrats
torrt och luftigt i minst ett år. Den
mest fördelaktiga veden i Sverige är
björk, ek, rönn, och syren. De har

ett högt energiinnehåll i förhållande
till volymen, brinner lugnt och glöder
längre. Oavsett vilken ved du väljer,
mellanlagra den i inomhustemperatur
ett dygn innan du börjar elda för ett
bättre värmeutbyte.
En av de vanligaste orsakerna till tjära
i rökkanalen är att veden är för fuktig.
Många lokaleldstäder rymmer egentligen mer ved än vad skorstenen tål.
Använder du för mycket ved och eldar
under för lång tid finns risken att det
blir alldeles för varmt i rökkanalen
och på omgivande brännbart material.
En god tumregel att aldrig elda mer
än 3 kg ved per timme i din lokaleldstad och inte längre än 3 – 4 timmar.
Låt alltid eldstaden vila lika länge som
du eldat innan du börjar elda igen.

“En god tumregel att
aldrig elda mer än
3 kg ved per timme i
din lokaleldstad”

Kamintrender
Den största trenden nu är att kaminen
är en viktig del av inredningen. Många
gamla hus med större kaminer får nya
smäckrare och snyggare installerade.
Bygger man nytt blir eldstaden en viktig del av planeringen för myset och
där man samlas. Kaminen skall vara
väl synligt och lätt att umgås kring.

Kommunens brandskyddskontroll
Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i din eldstad för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av eldstadens funktion och
egenskaper ur brandskyddssynpunkt. Kontrollfristerna för lokaleldstäder ligger på tre
eller sex år beroende på hur eldstaden nyttjas. Brandskyddskontrollanten kan se om
du eldar på ett felaktigt sätt och ge dig goda råd. Det är kommunens ansvar att det
finns någon som utför rengöring (sotning) och brandskyddskontroll inom kommunen.

MAGASINET ALLIHOPA
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Respekt

Det framtida reningsverket vid Österröd – vision sommaren 2019

FETT
VIKTIGT!
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Österröds reningsverk tar redan idag
hand om större delen av allt avloppsvatten från hushåll och företag i Strömstad.
Bakom pågående ut- och ombyggnad
av reningsverket finns behov av både
upprustning och utökad kapacitet för
att möta behovet från ett ökat antal invånare. Närheten till havet är en tillgång
för hela kommunen, men samtidigt
också ett stort ansvar – det vatten som
behandlas och som slutligen når havet
måste vara så rent som det bara går.
Satsningen på Österröds avloppsreningsverk omfattar ett tiotal anläggningar,
både om-, till- och nybyggnader. Reningstekniken kommer från Holland och

I flera delar av vår kommun så märker vi
att det är för mycket fett i avloppen. Det
är både dåligt för miljön och för rören.
Häller du matolja och fett i ditt avlopp
kommer fettet så småningom att stelna
i avloppsledningen och kan då orsaka
stopp hemma hos dig, din granne eller i
vårt ledningsnät.

är döpt efter en grekisk vattennymf –
Nereda – en symbol för rent och friskt
vatten. Reningsmetoden bygger på biologisk rening med granuler och bakterier
som binder, bryter ned och omvandlar
föroreningar till slam. Tekniken gör reningsprocessen mer energieffektiv och
platsbesparande jämfört med traditionell
metod i dagens reningsverk.
Kostnaden för det nya reningsverket
beräknas till cirka 240 miljoner kronor.
En stor investering som finansieras över
tid via taxan för abonnenter på kommunalt vatten och avlopp. Det nya reningsverket planeras invigas i sin helhet
sommaren 2019.

Gör så här:
Innan du diskar din stekpanna torka ur den med hushållspapper.
Samla upp fettet eller matresterna i en tom
förpackning, till exempel en mjölkkartong
eller plastflaska och släng det i soporna.

– Sandödlor är både en kvalitet i sig
och en kvalitetsstämpel för Strömstad,
men en kvalitet som medför ansvar,
förutsätter Johan Ahlén från miljöföretaget Naturcentrum utanför Göteborg
som hjälper kommunens planerare att
hitta lösningar som gillas av både ödlor
och människor.

I Strömstad lever fler sandödlor än
någon annanstans i Västsverige. Den
är en relikt från en svunnen tid, men
också ett bevis på att det är torrare och
soligare här än i till exempel södra Bohuslän. Ett ödlefynd är med andra ord
en kvalitetsstämpel för att platsen är bättre än andra, den är varm och solig och
oftast bra även för andra arter, här råder
hög biologisk mångfald där också fjärilar, insekter och bin trivs.

Sandödlor lever ett tufft liv. Det främsta
hotet är igenväxning av sandiga marker,
katter, vägtrafik och exploatering. Ödlan
är på tillbakagång världen över och tillhör de arter som lätt skulle kunna försvinna från jordens yta utan hänsyn till
dess behov av bra livsmiljöer. Sandiga
och varma, ostörda ytor behövs, det är
här ödlan gräver ner sina ägg. Sammanhängande miljöer är viktigt eftersom den

I skottlinjen

Sandödlan får ibland klä skott för
att naturmiljön hindrar utveckling av
bostäder och vägar. För så är det, finns
det sandödla i området får samhällsplaneringen tänka till; finns det möjligheter att bygga på annan plats eller på ett
sätt så att inte ödlornas bomiljö förstörs?
Utan hänsyn kan lagens långa arm gripa in. Att förstöra livsmiljöer för hotade
arter är ett miljöbrott enligt Artskyddsförordningen.
– Oftast hittar vi lösningar säger
Anna Wallblom, miljöplanerare vid
Strömstads kommun. Ett bygge eller en
ny väg behöver heller inte alltid innebära
att ödlorna får sämre förutsättningar,
öppen sand i kanten på en tomt eller i en
vägslänt kan också gynna arten.

Tufft liv
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Vid södra infarten till
Strömstad tar en av de
största investeringarna
i kommunens
historia sakta form.
Här byggs ett nytt
avloppsreningsverk med
teknik i framkant för
service till en växande
befolkning och med
omtanke om miljön.

S

oliga och varma Strömstad
är en favorit för både boende
och besökare. Så även för den
sällsynta sandödlan, en kräsen
raritet i vår närhet. Sandödlan
har byggt sina gångar i Strömstads sandiga marker i minst 500 år, antagligen lägre. Så respekt Strömstadsbor
– ödlan var här först!

tt
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framtid
En miljöinvestering

Jag var här först!

inte lever i grupp,
ogillar att flytta långt
och gärna vill ha ett eget
litet revir till familjen.
Ödlan är sällsynt,
men inte särskilt
svår att få syn på
om man vet var den
håller till. Har du en
sandödla på tomten
kan du sträcka på dig – du bor på en
av våra bästa platser! Ett klokt råd är
att prata allvar med huskatten och att
inte gräva bort sandiga ytor där den trivs.

Rapportera gärna in ditt fynd till
Artdataportalen för att öka på kunskapen om
sandödlornas liv. www.artportalen.se

Gå på spaning!
Leta en solig dag vid de blottlagda sandrutorna längs Ringvägen. Rutorna är gjorda
för att göra det gott för sandödlan som finns där. Närmast Strömstad finns ödlor
runt Drivnäs, ett annat tips är att leta vid solbelysta vägkanter längs Båleröds-/
Bjälverödsvägen.

“Sandödlor är både
en kvalitet i sig och en
kvalitetsstämpel
för Strömstad”

Foto: Matti Åhlund
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Skatepark
SkM atepark

Från vänster: Melker Niklasson, August Coster, Melker Moe-Magnusson, Johan Coster, Andy Matthews

– Vi fattade inte vad som
hänt, allt gick så fort. Men
när fritidschefen Kurt från
kommunen kom och gav oss
en “high five” förstod vi att vi
hade lyckats! berättar Andy
som är en BMX-cyklande
småbarnsfarsa och del av
styrelsen för Strömstads
Skateboardklubb.

inuterna innan hade de
framgångsrikt presenterat
sitt förslag för kommunstyrelsen om det geografiska läget för projektet.
Kommunstyrelsen
var
eniga och kunde klubba igenom ett första löfte som innebär förfogandet av 1300
kvm mark i ett centralt läge. Nu var det
på riktigt, deras skatepark i betong hade
tagit ett sjumilakliv utifrån det medborgarförslag till kommunfullmäktige som
allt började med.
Bröderna August och Johan fyller i:
– Det här projektet är viktigt för
hela staden. Det kommer bli en naturlig

18
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mötesplats för alla ungdomar, och vuxna
med för den delen! För oss har det varit
viktigt att “kidsen” får bestämma. Det
är deras plats! När vi arbetar med olika
frågor och med utformningen av parken
så får alla tycka till.

“För oss har det varit
viktigt att “kidsen”
får bestämma.”

Platsen ska passa de som cyklar, åker
kickbike, rollerblades och de som åker
skateboard. Men den ska även passa de
som inte åker något, de som bara vill

hänga, kolla på och umgås.
Vi tycker att skateparken
kompletterar området runt
kärleksudden som en plats för fritidsaktivitet. Vem vet, kanske kan vi vidareutveckla området med till exempel boulebanor?

Andy är bosatt i Strömstad sedan sex
år men ursprungligen är från Oxford i
England. Han förklarar varför parken är
så viktig för staden.
– Det finns inga bra “naturliga” ställen att åka på, det är mycket kullersten,
allt är utspritt och det är långt till någon
bra skatepark på annan ort. Det finns
inte heller någon bra mötesplats för

likasinnade där vi kan öva, jag får oftast
träna ensam. Vi tror och hoppas att när
parken är färdig så kommer det dels bli
många nya åkare, men även att många
av de som lagt brädan på hyllan tar upp
intresset igen.

när vi förklarat är de med.
Andy jämnför med sin födelseort och
säger att i Oxford tog det flera år för
deras förening att få gehör för samma
projekt. Här i Strömstad är det nära
mellan invånare och beslutsfattare.

Det har tagit föreningen cirka ett och
ett halvt år att komma så här lång. Det
var på ett öppet FÖP-möte (Fördjupad översiktsplan) i kulturhuset det tog
skruv. Intresset var jättestor, många
engagerade sig.
– De flesta vi har talat med har varit
positivt inställda, berättar Johan. De som
haft några invändningar har i regel inte
förstått syftet med vad vi vill bygga, men

Andy, August och Johan visar entusiastiskt handritade skisser och avancerade
3d-modeller. De är på god väg med
utformningen av parken.
– Vi arbetar just nu med detaljerna,
finslipar och förbättrar. Parken ska ha ett
bra “flow” och inte vara för svår. Strömstads skatepark ska vara en bra park att
utvecklas i, men också lätt lära sig i som
nybörjare. Vi vill att många ska kunna
MAGASINET ALLIHOPA
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åka! Gammal som ung, nybörjare eller
proffs, alla ska känna sig välkomna! När
vi är färdiga med våra skisser så kommer
vi lämna dem till en byrå som är experter
inom området. Byrån kommer göra de
sista justeringarna och se till att allt blir
gjort efter konstens alla regler.
Skateparkens utmaning just nu är att få
in ytterligare pengar för att det ska kunna
bli precis den park som är planerad.
– Vi söker pengar från olika håll och är
optimistiska. Projektet är bra planerat
och väl förankrat. Vi hoppas även att en
del av Strömstads företagare ansluter sig
som sponsorer. Vi tycker att det är en
bra sak att förknippa sig med då skateparkens vision och mål är att skapa en
levande ungdomskultur och gemenskap

i kommunen. Skateparken kommer
skapa en trygg och levande plats där alla
är välkomna, både utövare och åskådare.
De tre killarna pratar om deras målbild
av att om ungefär ett år, om allt går enligt
planen, ska det bjudas på grillfest vid
skateparken.
– Tänk er när det är färdigt och alla är
där! Från riktiga små-kids som kanske
behöver ha med föräldrar, till de äldre

“De som passerar
kommer möta en
plats med liv och
glädje.”

utövarna som har med sig sina egna barn.
Vi grillar, hänger och åker, gemenskapen
blomstrar.
– Vi är mycket nöjda med det centrala
läget och att det är vid ett stråk. De som
passerar kommer möta en plats med liv
och glädje. Vi har ritat in sittplatser för
att möjliggöra spontanhäng för de som
passerar. Det ska vara inbjudande att
stanna och sätta sig en stund och kolla.
– Redan nu, innan det är byggt är det en
härlig känsla. Fröet är planterat i backen och vi är många som är engagerade,
skaran växer hela tiden.
Om 10 - 20 år så hoppas vi se tillbaka på
den här tiden och tänka att vi hade en
idé som skulle gynna en hel stad. Och vi
genomförde den!

Ellen Cavalli-Björkman

Hallå där!

N

Martin Dalenius

– om konsten att fostra världsmedborgare

ye gymnasierektor Martin
Dalenius spänner bågen – på
Strömstads gymnasium ska
eleverna inte bara erbjudas
god utbildning, utan också
en hållbarhetsresa med sikte
på att bli goda världsmedborgare. För
den personliga utvecklingens skull, men
också som ett vaccin mot en ohållbar
livsstil.
Martin Dalenius tänker helheter och vill
ta med eleverna i resande för att samla
upplevelser som kokas om till kunskaper,
engagemang och kritiskt tänkande. Allt
rotat i skolans kunskapsuppdrag, sociala uppdrag och dess ”kompensatoriska
uppdrag”, att ge alla samma möjligheter.
– Alla barn och unga har rätt att växa
upp med samma upplevelser, det är en
del av vårt kärnuppdrag att ge utrymme för detta i skolan. För våra gymnasieelever kan det handla om att ta del

av högskolemiljöer och livsmiljöer som
inte finns i Strömstad.
Själv har han just landat efter en resa
i både livsstil och uppdrag – från ett
storstadsliv i Göteborg till ett småstadsliv i Strömstad. Platsen lockade honom
hit, men med en fru från Tanum och ett
sommarhus på Rossö var steget inte så
långt. Hållbar vardag är ett viktigt mål,
i Göteborg pendlade han mellan ytterområden med en restid på 1,5 timmar.
Strömstad erbjuder ett annat lugn och en
mer hållbar tillvaro för hela familjen.
Varför han fick jobbet? Kanske för att
han har en öppen ansats till skola och
utveckling.
– Skolan har sitt kunskapsuppdrag, men
det kanske viktigaste är att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare (portalparagraf i läroplanen). Jag vill kalla
det världsmedborgare, säger Martin och
fortsätter:

– På gymnasiet har vi ett par år på oss att
rusta eleverna för vuxenlivet. Vi behöver
göra eleverna medvetna om de utmaningar vi står inför. Men också att se till att
de vet att de är viktiga för utvecklingen.
De behöver förstå vilka verktyg som är
viktiga att ha med sig när man lämnar
skolan, sin betydelse för samhället och
för demokratin.

“På gymnasiet har vi ett
par år på oss att rusta
eleverna för vuxenlivet.”
– Det finns bara en planet, och ett
Strömstads gymnasium. Vi har en chans
så låt oss göra något bra av den, summerar rektorn och sänker bågen för
dagen, den 100:ade i hans anställning i
Strömstads kommun.

Från idé till verklighet
Strömstads Skateboardklubb söker nu
finansiering för att bygga sin park med
stöd av Strömstads kommun.
Har du precis som initiativtagarna i reportaget en egen idé som du tycker ska
förverkligas? Kan din idé förbättra vårt
sammhälle och kommun?
Kör på! Vi tar gärna emot dina tankar
och funderingar.
20

MAGASINET ALLIHOPA

Läs mer på: www.stromstad.se/delta
Förslag på utforming av skateparken

Martin Dalenius har affischerat sitt rum med FN:s globala hållbarhetsmål för 2030. En ständig påminnelse om vad som verkligen är viktigt.
MAGASINET ALLIHOPA
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annorlunda

VANLIG
PLATS
På smala vägar, över ängar
och åsar tar vi oss genom
ett frostklätt landskap.
I kommunens nordöstra del
finns en bygd som lockar
och som särskiljer sig. Häng
med till Krokstrand där
sammanhållning sätter sin
prägel på vardagslivet.
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Välkommen till Krokstrand!

L

“Det finns så många sätt saker kan bli bra på.”

ena Arulf och dottern Elin
Arulf, boende i bygden, välkomnar en solig dag i slutet av
november. Idefjorden ligger
stilla, solen sköljer över Norge
som ligger på andra sidan
vattnet. Lena och Elin pratar med
varandra om skillnaden mellan deras
generationer.
– Ni har så bråttom! Allt ska vara
färdigt så fort, säger Lena och skakar
skeptiskt på huvudet. Saker och ting
måste få ta sin tid. Jag har bott här i
mer än 30 år och är fortfarande inte
färdig. Jag tycker man ska skynda långsamt!
Elin håller med sin mor men säger
också att saker och ting förändras,
både normer och krav är annorlunda
än det var på 1980-talet.
– Vi älskar att bo här, men vill samtidigt ha det bekvämt. När ni flyttade hit var ni glada att kunna köpa ett
eget hus. Att det inte fanns värme och
vatten var mindre viktigt för er. Men
det är nog viktigt för de flesta idag.
I ett gult hus, omgärdat av frostklädda odlingslådor, växthus och fruktträd
bor Lena med sin man. Utanför pickar

några hönor i den frusna jorden. Hon
bjuder in till husets värme. Spisen
knastrar hemtrevligt. Lena berättar om
Krokstrand som en barnvänlig plats.
– Krokstrand är ett toppenställe för
barn att växa upp i.
Det är lugnt och avslappnat, en välkomnande plats där alla känner varandra.
När jag flyttade hit, bestämde jag mig
för att mina barn skulle få se ut som
dom vill i håret och få vissla så mycket
de ville. Det fick nämligen inte jag när
jag var liten.

“När jag flyttade hit,
bestämde jag mig för
att mina barn skulle få
se ut som de vill i håret
och få vissla så mycket
de ville.“
Elin tar oss ut för att låta oss hälsa
på de får som betar bakom huset. På
frågan om det är andra normer i Krokstrand än på andra platser svarar hon:
– Man behöver inte alltid göra som
alla andra. Det finns så många sätt
saker kan bli bra på.

En spännande historia
Krokstrands historia tåls att tala om.
Från att bestå av ett par ensamma
gårdar till att på bara några år förvandlas till ett sprudlande samhälle.
Runt sekelskiftet 1900 huserade och
närde bygden mer än 1000 personer. Här rådde under en tid något som
kan liknas med en riktig “guldfeber”,
men här bröts aldrig något guld, utan
granit, massor av granit.
Flanerar du i Buenos Aires är det
möjligt att det är sten från Krokstrand
du flanerar på. Med spottade nävar
och uppkavlade ärmar bröts här, med
hammare och kil, ofantliga mängder
gatsten som gick på export via kajen
i Idefjorden, vidare ut i Sverige och
världen. Mellan odlingar, granitblock
och trångbodda trähus sprang i början
av förra seklet barn vars enda värld
var Stenhuggarens, det var långt till
storstaden och deras framtid låg vid
stenbrotten.
Avskildheten till trots var Krokstrand
en enklav där man sällan behövde
lämna invanda stigar, det mesta som
behövdes fanns i bygden. Dock fanns
det undantag, vi kan läsa exempel i

Foto från: Strömstads museum

“Ni har så bråttom!
Allt ska vara färdigt så fort.”

Lena och Elin vid Idefjordens strand

Krokstrands
Folkets hus
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vänster högar av gatsten i väntan på
frakt ut i världen. Runt år 1930.

Bostadshusen “Brackorna” byggdes runt
sekelskiftet 1900 för att rymma
arbetare och deras familjer.

Uno Karlssons bok “Skärvor från en
stenhuggarepok”:
År 1909 på hösten började min konfirmationsundervisning som varade till midsommar
1910. Den förrättades i Skee kyrka två mil
från Krokstrand, två till tre dagar i veckan
i ur och skur på skogsvägar, några andra
vägar fanns inte.”
Ett ständigt behov av arbetare till
det sprudlande samhället gjorde att
befolkningen ökade markant. Ordning
krävdes och beslut togs om att upprätta Bohusläns första folkets hus, som
än idag är ett kännetecken för platsen.
Folkets hus blev och är en samlingslokal för både folk och organisation i
bygden.
Sten fortsattes att huggas i med- och
motgång långt in på 1900-talet, men
bakom knuten vilade en innovation
som skulle komma att konkurrera med
den vackra graniten.
Idag rör vi oss snabbt mellan kommunens olika delar, på plana och
asfalterade vägar, samma sorts asfalt
som i mitten av 1900-talet var spiken
i kistan för den “gatstensboom” som
närde Krokstrand. Asfalten konkurrerade ut gatstenen och 1977 får kil och
hammare läggas ned för gott. Gård
och hus lämnades, hemmets härdar
släcktes, de flesta av de som inte redan
flyttat packade sina ägodelar och drog
vidare.
Nya familjer
Men i slutet 1970-talet och vidare in i
80-talet kom från olika delar av landet
nya familjer. De var inte ute efter sten,
utan sökte något annat som Krokstrand hade – frihet, möjligheter och
naturnära hus till salu.
Bakom en gammal telefonkiosk vid en
röd uthuslänga står muraren Pontus
Sjöström och plockar ur sin bil. Han
bjuder in till en kopp kaffe för att
berätta mer om sig själv och bygden.
Innanför dörren i den gamla längan
döljer sig ett välrenoverat och ombonat
rum. Han berättar att här brukar vi i
Krokstrand samlas på fredagarna för
att ha “after work”.
– I Krokstrand är vi bra på att
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ordna fest, konstaterar Pontus. Vi
drev framgångsrikt, genom hårt ideellt
arbete och god sammanhållning Krokstrandsfestivalen under många år. Det
var riktigt roligt och uppskattat! Folk
kom från hela Sverige. Idag går våra
resurser främst till att driva och underhålla vårt “folkets hus” som är bygdens
nav. Där samlas vi för att diskutera, se
på bio och ha trevligt.
Pontus som flyttade hit 1989 saknar
inget.
– Krokstrand har ett stort hjärta
och välkomnar alla! För att ha en
levande plats “vid vägs ände” krävs
det ett visst mått av öppenhet. Vi är en
härlig blandning av människor här ute
som är bra på olika saker, det försöker
vi ta vara på! Vi hjälper varandra och
engagerar oss för bygden.
A million dollar life
Vi stiger in i ett ombonat kök fyllt
av saker och minnen, vid spisen står
Colin Wheatley. I stekpannan bräseras
kärleksfullt några lammkotletter. Colin
slår ut armarna och berättar att han
lever “a million dollar life” och beskriver Krokstrand i början av 80-talet som
en plats för möjligheter.

“a million dollar life”

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

som arrangerades i skogarna runt Krokstrand och deras välbesökta lönnkrog
som fanns här i bygden.

Vilket äventyr!

Krokstrand har likt många platser i
vår kommun en vacker natur och en
stark gemenskap. Men det är en speciell känsla som ingjuts när man rör
sig bland de gamla stenhuggarkåkarna.
Som besökare på platsen finns mycket
att se och det är lätt att börja fantisera
om svunna tider med dess rika palett
av historiska berättelser om strävan
och stolthet. Krokstrand har ingen
sminkad fasad utan bjuder på rester
av rostande maskiner och huggen sten
som ärligt påminner om stenhuggarsamhällets storhetstid.
En sak är dock säker, kärleken till det
lilla samhället vid Idefjorden är stor,
det är en levande bygd där en stark
sammanhållning knyts samman av
Folkets hus.

Colin Wheatley har många
berättelser i bakfickan

Tack Krokstrand – välkomnande, stolt,
färgstarkt och kanske inte alltid “by
the book”.
Källor:
Skärvor från en stenhuggarepok
Uno Karlsson
Krokstrand - Resning i Stenhuggarsamhället
Karin Askberger

– Många gårdar stod tomma och
kunde köpas för en billig peng. I
husen hängde ofta porträtt på kungen
stolt kvar på väggen och dörren stod
öppen, husen var av olika anledningar
lämnade till sitt öde. Vi var många som
flyttade hit, kanske sökte vi en plats där
fokus låg på att leva, inte på att skynda.
Colin är idag pensionär med många
järn i elden. Nyss hemkommen från
Normandie där han tittat på ostronodlingar.
– Livet i Krokstrand när vi flyttade
kantades av god sammanhållning och
en stark entreprenörsanda vävde folket
samman. Problemen vi hade här ute
var ofta gemensamma, vi fick lösa dem
tillsammans.
Colin har många berättelser i bakfickan, det är lätt att dröja sig kvar vid
hans matbord. Samtalsämnena studsar
mellan politik, hans äventyr som journalist och fiskare, men även om teatrar

Krokstrandsfestivalen - en uppskattad upplevelse under många år
Välkommen in! - Hemma hos Lena Arulf

Våren har anlänt! Petra, Smilla och Jacob
njuter av värmen, Magnus kör traktor.
Pontus Sjöström besöker sin vackra telefonkiosk
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Minea, Måns, Alfred, Oscar och Melvin har hejat på Sverige i Kulturhuset

Tjenare Tove!
Hur ser intresset
Kulturhuset?

ut

för

Intresset för huset är enormt!
Bokningstrycket är högre på kulturhuset
än på alla våra idrottshallar sammantaget
– det är ju fantastiskt! Förväntningarna är
höga, vi svarar upp efter bästa förmåga.
Det är viktigt att komma ihåg att det är
många olika intressen som ska jämkas i
driften av Kulturhuset.

Vilken spelar en sådan
mötesplats för kulturen?

En plats för få blev en plats för alla!

Den är jätteviktig! Någon ställde nyligen
frågan om det verkligen inte bara är en
flytt av redan befintlig verksamhet, och
ingen ”ny kultur” som uppstått i och med
öppnandet av kulturhuset Skagerack.
Men jag skulle vilja påstå att en rad olika
konserter och evenemang inte skulle blivit
av i Strömstad om vi inte hade haft kulturhuset. Inte minst hade inte så många
barn haft möjlighet att utöva dans, sång
och teater om inte huset hade funnits.

KULTURHUSET

SKAGERACK
Fler och fler hittar till
Kulturhuset Skagerack
där kulturlivet och privata
sammankomster samsas
med fritidsgårdsverksamhet och café. Har du
inte klivit över tröskeln
än rekommenderar vi ett
besök, om inte annat för
att ta en invändig titt i
den gamla societetsbyggnaden från 1877 som
numer är vårt efterlängtade kulturhus.
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ler och fler hittar till Kulturhuset Skagerack där kulturlivet
och privata sammankomster
samsas med fritidsgårdsverksamhet och café. Har du inte
klivit över tröskeln än rekommenderar vi ett besök, om inte annat
för att ta en invändig titt i den gamla
societetsbyggnaden från 1877 som
numer är vårt efterlängtade kulturhus.
Tänk att sommarhuset som en gång
byggdes för att imponera Oscar II
under en visit i Strömstad nu äntligen
öppnat upp för allmänheten. Det blir
allt tydligare att mötesplatser runt om
i stadsmiljön är viktiga för hur man
upplever sin stad och sin plats.

Husets renovering har pågått under
flera år, och det var många som
otåligt stod och väntade på att huset
skulle öppna i mars 2018. Nu har
det gått drygt åtta månader sedan det
där guldregnet föll över scenen och
mycket har hänt sedan dess. Syftet
med kulturhuset är att det ska vara ett
hus där Strömstadsbor och besökare
ska kunna ta del av och utöva kultur
av olika slag. Det ska vara en plats som

“Det ska vara en plats som
bidrar till att människor i
alla åldrar och med olika
bakgrunder träffas”

här

WWF 2019 – save the date - vad
händer?

Föredrag från Strömstad in Light 2018

bidrar till att människor i alla åldrar
och med olika bakgrunder träffas.
Sedan invigningen i slutet på mars
har Skagerack bjudit på minst ett
öppet evenemang i veckan, och under
sommarmånaderna ännu fler. Piaf
& Taubeföreställning, barockkonsert, fotbolls-VM på storbild, opera,
Strömstadsfestival,
kulturlovsvecka
och dansrepetitioner är bara ett litet
axplock av alla de aktiviteter som ägt
rum under det första halvåret. Under
den här tiden har också fritidsgården
och ett café flyttat in i lokalerna. Allt
pekar på att intresset för kulturhuset
bara kommer att öka så vi ser fram
emot kulturåret 2019!

Winter Word Festival är en tradition som
återkommer även 2019. Vi jobbar med
programmet för fullt och jag vill inte
avslöja allt. Men det blir extra fokus på
den unga publiken i år och vi lovar ett
riktigt spännande program. Vi drar igång
fredagen den 15 februari!

Boka Skagerack!
Ett kulturhus som sjuder av liv
är vår målbild. Och eftersom kulturhuset är en plats tillgänglig för
alla invånare så är det möjligt att
boka det för just ditt ändamål.
Om du vill boka Kulturhuset Skagerack till ett event, möte eller kalas
så är du välkommen att göra det på:

www.stromstad.se/kultur
Tove Meyer, kultursamordnare.
Strömstads kommun
MAGASINET ALLIHOPA
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Här kan du använda igen!

Raggsockor stickade av:
Katarina Gustavsson

Varför köpa nytt när du kan återanvända vackra ting från förr?
Gå på loppis och second hand i och omkring Strömstad och
fynda samtidigt som du hjälper miljön.

Vas, skål och fat:
Återbruket

Hållbar shopping
Att återanvända eller tänka nytt kring gamla ting ligger
helt i tiden. Ett kreativt exempel är väskan gjord av återvunna tidningar som tillverkas av Daglig verksamhet.

Tändrullar och påse av återvunna tidningar
(tidningspapper, stearin, bomullssnöre):
Solbackens Dagcenter

1

2

Pingstkyrkans Second hand butik

3

Marint-Nautica

4

Loppis på Håkeby 3 Tanumshede

5

Tanums Loppis

6
et
Stol: Återbruk
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Återbruket

Strömstads kommuns egna återvinningsbutik med möbler, inredning,
sportutrustning, spel, böcker, leksaker och mycket, mycket mer.
Prästängen 31, Strömstad.
Öppet: mån-fredag 10:00-16:00 och
första lördagen i månaden 10:00-14:00.

7

Västkustskyrkan Second Hand
Finns på Inge Schiölers gränd
Öppet: Måndagar 10-14 och lördag 11-14

Här hittar du främst inredning och lampor mycket är havsinspirerat.
Öppet: Tisdag – fredag 11:00-17:00 Lördag 10:00-15:00

Öppet: Torsdag, lördag, söndag 10:00-16:00

Bohusläns största loppmarknad. Antikt, kuriosa, begagnat, allmoge
och presenter. 1000 kvm under tak! Massor med serietidningar,
vinylskivor, “stenkakor”, ett rum med 50-60-tal mm.
www.tanumsloppis.nu
Öppet: lördag 11:00 - 15:00, söndag 11:00 - 15:00

Röda korsets Kupan second hand

Norra långgatan (Surbrunnsbacken)
Öppet: Onsdagar och fredagar 10:00-16:00, Lördagar 11:00-14:00

Sociala medier

På sociala medier kan du gå med i grupper som säljer, byter och köper
kläder, möbler och allt annat du kan tänkas ha till övers. Fasta priser,
gratis mot hämtning eller budgivning, efterfrågan brukar avgöra.
Störst i vårt område är Facebookgrupperna:
Salutorget Tanum och Strömstad Köp, Sälj, Byt eller ge bort-Strömstad

MAGASINET ALLIHOPA
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VAD VAR

DET VI SA’

ELEVER TAR DEMOKRATIN I EGNA HÄNDER
9A på Strömstiernaskolan har fördjupat sig i demokratifrågor
under en höst då mycket handlat om svårigheten att bilda
majoritet i riksdagen. Lösningen ser ut att bli den som eleverna
själva föreslagit till Riksdagens talman.

T

råkigt och svårt med demokrati
och politik i skolan?, nej – inte
enligt läraren Patrick Hallgren.
Men det krävs helt nya grepp
för att väcka frågan så att den
intresserar ungdomar.
– Det gäller att föra ner politiken så att
det blir relevant och kan förstås av eleverna. Skolan kan ta in politiken i lärandet
och väcka gnistan. Då blir det gensvar,
resonerar Patrick.
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En följetong

Dagens lektion i klass 9 A handlar om
läget i riksdagen efter valet 2018. Liberaler och centerpartiet har just röstat bort
den moderata partiledarens förslag till
regeringsbildning. Alliansen är spräckt.
Frågan studsar ut i klassrummet – vem
kommer nu att bilda majoritet med vem?
Och vilka alternativ är inte längre möjliga? Eleverna jobbar i grupp, räknar
mandat och redovisar förslag. Saken

har blivit lite av en följetong med start
i skolvalet i september. Valresultatet
i riksdagen lade ytterligare bränsle på
engagemanget och på den vägen var
det. Kohandeln som följde efter valet
gillades inte, klass 9 A tänkte till och
skickade med Melvin Fast i täten, ett
eget förslag till lösning till talmannen.
Den bärande idén var att sakfrågorna skulle stå i fokus, inte blocktillhörigheten. Svar kom strax från minis-

ter Anders Ygeman.
– Det var ett uppskattande svar,
berättar Patrick, men vi fick inte riktigt
veta vad man tyckte om vårt förslag. Så
frågan går i retur med en fördjupning till
regeringskansliet.

Engagemang viktigt

Patrick Hallgren undervisar i samhällskunskap och andra SO-ämnen
vid Strömstiernaskolan. Ett jobb han
värdesätter av flera anledningar.
– Jag vill uppmuntra eleverna att tänka själva. Att jobba med valet, följa upp
och analysera är ett led i detta. Dessutom
är det viktigt att upprätthålla ett intresse
för demokrati och samhällsutveckling.
Eleverna kan hjälpa till att tänka nytt,
vi behöver hitta moderna former för
demokrati. Vi kan kanske inte ha samma
strukturer och styrsystem som vi haft de
senaste 100 åren?
Patrick pratar varmt om vikten av ett
lärande samhälle, och han är stolt över
det engagemang som eleverna visar. Ett engagemang som han menar är
livsavgörande för framtiden.
– Vi har så viktiga och stora utmaningar i samhället, jag tänker på klimatpåverkan och instabila styren i centrala
länder, att vi inte har råd med generationer som sitter på läktaren.

“Jag vill uppmuntra eleverna
att tänka själva.”

Svar från talmannen:

Hej Melvin och alla elever på Strömstiernaskolan.
Tack för ert brev och ert förslag.
En grundläggande förutsättning för
demokratin är att idéer bryts mot varandra. Sverige har flera olika partier
för att vi har olika syn på hur samhället ska styras. Detta gäller såväl den
ekonomiska politiken som synen på
jämställdhet, miljöpolitik eller skolpolitiken för att ta några exempel.
Det faktum att vi idag har åtta olika
riksdagspartier och att vi i praktiken
har tre politiska block i riskdagen gör
som ni också har konstaterat att det

Patrick, Melvin och Isac utmanar riksdagen med kloka frågor.

har blivit svårare att bilda politiska
majoriteter. Detta måste lösas genom
samarbete över blockgränsen på ett eller
annat sätt.
Jag är väldigt glad för att ni ägnar
era samhällslektioner åt att fundera
på hur demokratin kan utvecklas
och förhoppningsvis lever vi inte i den
mest perfekta av världar utan tvärtom strävar vi efter att hela tiden bli
bättre. Grunden i den representativa
demokratin är att det är de folkvalda
politikerna i riksdagen som beslutar
om hur samhället ska styras och re-

geringen måste väljas med en majoritet
av riksdagens ledamöter. Även om det
nu tar lite längre tid än vad vi är vana
vid är jag övertygad om att vi tillslut
kommer att få en regering som en
majoritet av riksdagen står bakom och
därigenom representerar en majoritet av
det svenska folket.
Jag hoppas att ni fortsätter att fundera på hur vi kan göra för att alla
medborgare ska känna sig delaktiga,
representerade och som en viktig del i
samhällets utveckling.
Men vänliga hälsningar
Anders Ygeman
MAGASINET ALLIHOPA
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Snart kan vi välkomna världens största plug-in hybridfärja
Snart har Strömstad inte
bara en av Sveriges mest
trafikerade hamnar, vi
har också världens just
nu största hybridfärja vid
kajen! Nya Color Hybrid
ska enligt planerna anlöpa
Strömstad till sommaren
2019.
För att kunna ta emot det nya
och större fartyget behöver kajen
förstärkas och förlängas. Vid färjeläget
vid södra infarten pågår därför ett
febrilt arbete för att hinna klart i
tid. Kronan på verket blir en ny och
justerbar 27 meter bred ramp som
kan trafikeras i fyra körfält. Det byggs
också ny trossbrygga, nya pollare
och nytt trapptorn. Nya fendrar ska
garantera att färjetrafiken landar mjukt
vid kaj. Sammantaget är utbyggnaden
en investering på cirka 150 miljoner
kronor. Pengar som Strömstads
kommun lägger ut, men som ska
återbetalas i form av hamnavgifter de
närmaste åren.
Hybridfärjan
är
den
största
passagerarfärja som hittills sjösatts
med el-/dieseldrift. Inom shipping har
bygget väckt stor uppmärksamhet. Inte
bara för att det är en stor investering,
utan också för de ringar på vattnet
satsningen ger genom överföring
av kunskap och innovationer kring
användning av miljöteknik till havs.
Utöver hybriddriften som minskar
dieselanvändningen och därmed
utsläpp av koldioxid, svavel och
kväve, läggs stor vikt vid miljöriktig
avfallshantering och värmeåtervinning
ombord.
Color Hybrid kommer att ta 2 000
passagerare, och ha en besättning på runt
100 personer. Ombord finns plats för 500
bilar. Fartyget är 160 meter långt och 27
meter brett.
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Så tar vi hand om

STADENS

LUNGOR
Träd behövs i stadsmiljöer. De förbättrar
klimatet och hjälper till att dämpa buller,
binda stoft från trafiken och de ger oss
syre. Därför är vi försiktiga med att fälla
träd på offentlig mark.

DÅ TAR VI NER TRÄD

Exempel på när vi tar ner träd på
offentlig mark:

• Trädet har såpass nedsatt kondition att

•
•
•

det anses farligt för förbipasserande vid
exempelvis hård vind. Problemet kan
inte åtgärdas vid beskärning.
Trädet har varaktig sjukdom eller
angrepp av exempelvis svamp som gör
att trädet är farligt för omgivningen.
Gallring behövs för att gynna
omgivande träds tillväxt.
Träd tas bort för att föryngra beståndet.

3

DÅ TAR VI INTE NER TRÄD
Vi tar inte ner träd för att:

• De skuggar tomt och/eller bostadshus.
• De skymmer utsikten.
• De tappar löv, barr eller frön eller

Servicepunkter

- informationsplatser vid krisläge

En kris kan se olika ut och det är svårt att förutse vad det innebär. Men
en sak är säker, vid kris är information viktigt för dig och din familj.
Mobiler, datorer, radio och tv är utmärkta kanaler för information.
Men det kan vara tryggt att veta att vi i ett krisläge har beredskap för att
kunna informera även om strömmen inte fungerar.
Vid särskilda servicepunkter runt om i kommunen kan du i ett långvarigt, strömlöst läge få information, träffa kommunrepresentanter,
få hjälp med akuta frågor, larma 112 och använda internet. För din
säkerhet - kasta ett öga på listan av servicepunkter nedan! och läs
mer på kommunens hemsida: www.stromstad.se/kris

SERVICEPUNKTER

HAMNUTVECKLING

Bra att veta

Kommuncenter i stadshuset
Stadsbiblioteket
Infocenter
Räddningsvärnen Koster
Strömstad Gymnasium
Skee skola
Förskolan Vildkotten i Krokstrand
Mellegårdens skola, Näsinge
Förskolan i Nordby
Rossö Skola
Överby IF Klubbstuga
Tjärnö Skola

STRÖMSTADS PLATSVARUMÄRKE VS

STRÖMSTADS KOMMUNVAPEN

orsakar dålig tillväxt på privat tomt.

• De stör parabolantenner.

“Hybridfärjan är den
största passagerarfärja
som hittills sjösatts med
el-/dieseldrift.”

För att kunna ta emot det nya och större fartyget behöver kajen förstärkas och förlängas.

procent

Av kommunens budget går till kultur,
fritid, bibliotek och musikskola.

Vår plats ägs av alla som bor och verkar här gemensamt. Med logotypen för
platsen Strömstad förmedlas både våra
kärnvärden och vårt löfte samtidigt som
vi visar att vi är en stad.
Platsvarumärket kan användas av alla
som vill vara med att stärka Strömstad.
Det är tillsammans vi skapar bilden av
Strömstad.

Strömstads kommun är förutom en plats
också en organisation och en arbetsgivare. Kommunvapnet representerar Strömstads kommun och dess organisation.
Kommunvapnet är fortfarande symbolen
för kommunen och det används i kommunikation från verksamheten och från
kommunen som arbetsgivare. Det kan
också finnas tillfällen där dessa båda förenas.
MAGASINET ALLIHOPA
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NATUREN
KALLAR
TA HAND OM DIN PLATS!
Visst tycker du att det är viktigt med rent dricksvatten, friska sjöar och hav? Det du spolar ner i
toaletten påverkar kvaliteten i våra vattendrag.
Reningsverken är byggda för att hantera kiss, bajs
och toalettpapper. Inget annat!
Läs mer på: www.stromstad.se/naturenkallar

På återseende

1

Personalen på kafé Skagerack hälsar att om ni är sugna på riktigt god, hembakad fika så är ni varmt välkomna till kulturhuset.

Stort tack!
Till alla er som bidragit till magasinet
Allihopa. Och tack till alla ni
Strömstadsbor och besökare som
gör Strömstad till en fantastisk plats
för oss allihopa!

1877

VILL DU LÄSA MER?
Surfa in på kommunens hemsida!
Där finns både nyheter och viktig
information. Du kan även kolla in
tidigare nummer av allihopa!
www.stromstad.se

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

Foto från: Strömstads museum
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PROCENT

Av kommunens budget går till politisk
verksamhet och administration.

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

#haveticentrum #härvilljagleva #strömstadskommun
Strömstad finns på Instagram! Det nya platsvarumärket på Plagen i Strömstad blev snabbt en
bildfavorit - tillsammans med bilder på ett soligt hav, bad och skaldjur bidrog motivet till att
sprida bilder från Strömstad världen över. På kontot delar också inbjudna gäster sin bildskatt.
Vill du bli en gäst och dela dina bilder från Strömstads kommuns konto?
Skicka ett mail till kommunikation@stromstad.se!
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