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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.
Ansvarig utgivare

Maria Kvarnbäck, tel. 0526 - 191 84

Produktion Strömstads kommun
Maria Kvarnbäck
Jenny Åslund
Henrik Lysén

Layout / formgivning
Henrik Lysén

Foto

Karin Björk Foto, text & form
kristinagillerstedtphotography

Tryck
Nordbloms Trycksaker AB
Upplaga 9000st
Omslag: Amber Graphic 200g
Inlaga: Amber Graphic 120g
Amber Graphic tillverkas vid Arctic
Paper Munkedal och är certifierat
som en miljömässigt ansvarstagande
produkt.

På omslaget:
I en soffa på torget en novemberfredag:
Mohy, flickan, Linda, Robin och
Margareta.
Tack till: Salong Onyx som lånade ut
sin soffa, till våra modeller som var
på rätt plats på rätt tid för oss, till Rolf
Alexandersson för uppmärksam hjälp.
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Du håller i handen ett nytt magasin från Strömstads
kommun! Bladet tar dig med på en resa med stopp hos
både platser och personer som gör Strömstad till
Strömstad. Vi träffar hjältar och förebilder inom
föreningsliv, näringsliv och i kommunens tjänst. Möt
företagaren Calle som sätter Strömstad på kartan och
lever sin dröm. Eller varför inte slå dig ner på fika hos
Doris eller Maria, som helt enkelt bara lever gott i vår
kommun?
Allihopa slår ett slag för centrumhandeln och drar en
lans för våra deltidsbrandmän. Vi berättar kort om vad
som är på gång och ger viktiga tips för dig som tror att
bo i Strömstad är ett bra skäl för att slippa åka skidor.
Mycket av det du kommer att läsa har sin grund i Vision
2030, en framtidsbild för hur hela kommunen ska
utvecklas. Här pratas om mötesplatser som inkluderar
och om en levande stadskärna. De träffpunkter som
finns redan idag är en bra språngbräda – vi hälsar på i
caféer, idrottshallar och hos vårt nya integrationscenter.
Själv har jag många av mina mötesplatser på Nordkoster,
uppväxt som jag är med ena benet i Kosterhavet. Läs
och ta del av Allihopa och dela gärna din bild av
mötesplatser och förebilder i Strömstad
med oss. Vi har mycket och många
att vara stolta över i Strömstads
kommun!
Maria Reinholdsson
Kommunchef
Strömstads kommun
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Calle Bergström är för många i Strömstad ett bekant ansikte.
Han har pratat i radion, gett oss sång och god mat på sin
restaurang Göstases. Han har även bjudit på festivalyra på
Hamnsköj. Nu är hans nya projekt i full rullning, Strömstad har
fått ett nytt bryggeri, Piraya Brewery.

EN PIRAYA
FRÅN SMÅLAND
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I

ngen kan ana att innanför
de stora portarna till
industrilokalen på Prästängen
finns det pallar med flaskor,
ölkartonger och glänsande
bryggeriutrustning. En till
synes avancerad buteljeringsmaskin
står mitt på golvet.
– När inte ölen är “för vild”,
skummar över och lever om, kan jag
buteljera 100 liter i timmen, säger
Calle samtidigt som han granskar en
rulle med pilsneretiketter.
Nitar på vägen
Han berättar att innan han startade
bryggeriet hade han hört att
storskalig bryggning är som att
brygga hemma fast mer.
– Så är det inte!, säger Calle med
eftertryck.

Det är mycket att tänka på i
processen, allt från lokal och
logistik, till bryggning, jäsning och
buteljering.
– För att få fram en riktigt bra öl
måste man vara noggrann. Jag har
gått på många nitar under vägen och
har förmodligen gjort alla fel man
kan tänkas göra när man brygger öl.
Calle håller upp öl-etiketterna och
berättar att 5 000 etiketter troligtvis
är obrukbara då streckkoden blev
för liten. Han ler och säger att det
dyker upp problem på vägen, men
de får man bara lösa efter hand.
Knyta kontakter
När Calle flyttade till Strömstad
behövde han ett jobb och fick
anställning på lokalradion.
– I Strömstad är det viktigt att visa

att man finns, ta folk i hand och
berätta vem man är. Genom radion
fick folk veta vem jag är och det har
hjälp mig, inte minst i utvecklingen
av mina företag. Att knyta kontakter
är nog en grundplåt om man ska
driva eget. Calle syftar på sin
restaurang Göstases som han drivit
med framgång under ett antal år.
Idén om ett bryggeri
När Calle för några år sedan lät
producera ett “Strömstad-öl”
genom ett annat bryggeri för att
sälja på restaurangen märkte han att
det sålde riktigt bra! Han tänkte då
att detta var något som han ville
utveckla till något eget. Idén om ett
bryggeri började ta form.
– Jag har aldrig varit någon ölnörd direkt, men visst har jag varit

“För att få
fram en
riktigt bra
öl måste
man vara
noggrann”
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intresserad av dryck, det måste man
vara när man driver restaurang, men
inte på det sättet.
– Det var en nyfikenhet om
en bryggeriverksamhet var
genomförbar som drev mig, och har
jag väl bestämt mig för att göra
något så gör jag det. Jag har alltid
haft lätt för att hugga i, stänga av
och bara köra. Det har jag ärvt
hemifrån Småland.
Lära av andra
Men när Calle startade bryggeriet
visste han nästan ingenting om att
brygga öl. Så han tog kontakt med
en annan bryggare som var villig att
hjälpa honom med tips och trix.
– Den här killen har suttit i min sits,
dragit i gång allt själv från grunden,
fått kämpa. Den hjälpen var
ovärderlig. Nu har jag lärt mig
massor och kan nog erkänna att
nördigheten börjar krypa närmare.
Calle tar upp en pilsnerflaska, lutar
granskande på flaskan och säger att
senaste bryggningen är den bästa
hittills. Den är ren och klar, helt
perfekt.

Ölen som Calle håller i handen är
Strömstad Pilsner, han har även
Strömstad IPA och Strömstad Pale
Ale.

“Jag har alltid
haft lätt för att
hugga i, stänga
av och bara
köra. Det har jag
ärvt hemifrån
Småland”
Trimma verksamheten
Calles kortsiktiga målbild är att hans
öl ska stå på Systembolagets hyllor
den 1 januari 2018, efter det vill han
trimma verksamheten.
Han hade planerat att brygga
20 000 liter öl under 2017, men han
medger att 13 000 liter nog är en
mer realistisk siffra. Detta eftersom
han inte kunnat starta som planerat,
utan blev fyra månader försenad.

– Om jag skulle maxa verksamheten
är nog 50 000 liter öl om året inte
en orimlig gissning. Jag hoppas
kunna anställa någon ganska snart
som kan hjälpa mig med detta, ett
bryggeri av denna storlek bör nog
ha tre anställda. Jag hoppas även få
tid till att experimentera lite, kanske
blir det en ren Piraya-öl eller varför
inte en cider?

The o Krusiduller:
Keramikmugg, Casagent
Coaster i trä, Sögne
Te, rooibos granna päron

Gångmattan:
Matta, Nature

Fler unga företagare!
Calle vill gärna se fler unga
företagare i Strömstad som
förverkligar sina idéer och hoppas
på att få se en mångfald av
branscher och tjänster i framtiden.
– Mitt tips till alla som går i
starta eget tankar är att ha en
bra idé, lagom stora ekonomiska
förväntningar och inte vara rädd.
Sen är det bara att köra!

hemmamys
Strömstads Optiska:
Båge, Blackfin

Allt för

– Det blir nog bra det här säger
han och vrider på kranen till en av
öltankarna och tappar upp en slurk
öl i två höga glas.
– Nej vad säger du, ska vi prova en
folköl som jag har på gång!

Det finns mycket att handla i Strömstads
butiker. Vackra plagg och bra saker både för
hemmamys, en utekväll eller när du bjuder
på middag. Allihopa har valt ut några fina
saker som finns att köpa i Strömstad. Låt dig
inspireras både här och i butik!

Drömmer du om att starta eget?
Det finns hjälp att få med
att ta de första stegen
mot dina drömmars mål.
Allihopa frågade Strömstads
näringslivsutvecklare Hans
Friberg om tips:

Hans Friberg
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I Strömstad finns det cirka 2 000
företag och det startas drygt 100
nya företag varje år. Ungefär hälften
av dessa verkar inom handel och
besöksnäring
– Vill du starta eget och ta klivet från
en fast tjänst krävs ofta ett visst mått av
mod och det lönar sig att var påläst
innan man gör det. Hör dig för om
liknande verksamheter och undersök
om det finns en bra kundbas, säger
Hans Friberg.
– Det viktigaste när man ska starta eget
är att ha en bra idé och vara realistisk
när det gäller ekonomin.
Är du företagare, vill starta eget eller
flytta ditt företag till Strömstad?
Kontakta Hans Friberg så lotsar han dig
rätt: hans.friberg@stromstad.se

Strömstads Bokhandel:
Bok, Tomas Ledin

www.verksamt.se

Samlad information från flera olika
myndigheter, på sidan finns svar på
många frågor om företagande.

Iems:
Ullfilt, Mogihome

www.stromstad.se/
naringslivocharbete

Information om tillstånd som behövs
för din verksamhet.

www.nyforetagarcentrum.se/vast

Kostnadsfri, konfidentiell och objektiv
rådgivning, även inspirations- och
kunskapskvällar.

Lycka till!

Ditt o datt:
Skålar, Tassen
Hörnan:
Blommigt kuddfodral, Jakobsdals
Grön kuddfodral, Svanefors
MAGASINET ALLIHOPA
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Petersons Kläder:
Fluga, Portia

Individ Prestige:
Skjorta, J.Lindeberg
Tröja, J.Lindeberg

Dahlgrens skor:
Boots, Vagabond

Krohnjuvel:
klocka, Gant

Festfin

Hygiea:
The scent intense,
Hugo Boss

Evalvi:
Klänning, Object

Butikerna är fyllda med väl utvalda
produkter, hoppas du får tid
besöka dem för att på riktigt
få känna på kvalitén eller
doften, träffa folk och
ta del av fantastisk
service.

Krohnjuvel:
Örhängen, Birdie
Armband, Birdie
Holger o Märta by Onyx:
Beardoil/-balm/-wash, Mr Bear

Sko-Janne:
Boots, Tommy Hilfiger
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Individ Prestige:
Väska, Malene Birger

MAGASINET ALLIHOPA
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HÄR MÖTS VI!

PÅ GALLERIAN

Moa och Meneth (15 år)

– På gallerian är det alltid många
som hänger så man träffar alltid
någon man känner.
Vi sitter oftast och pratar, ibland
spelar vi lite på spelen här eller
kollar på någon som gör det.
Det blir kanske en fika eller att vi
äter något här, men oftast träffas
vi mest här. Gallerian ligger så
bra till, nära både högstadiet,
gymnasiet och centrum.

PÅ TORGET

Britta och Doris (90 år)

Kallt blåsigt och med regn från
sidan. Det är torsdag, klockan är
11.00, då träffas de – vännerna
från den tidigare husmorsföreningen för veckans gemensamma
promenad.
Dagens spatsertur blir mycket blöt
och därför kort. Desto mysigare
blir det när de slår sig ner efteråt
för en värmande fika.

Det är människorna som gör
platsen! Vi vill träffas och
vara tillsammans. Därför är
mötesplatser som bjuder in till
detta så viktiga. Var vi ses beror
förstås på vad vi vill göra, som
att fika, promenera, spela fotboll
eller bara umgås.
I detta nummer gör vi nedslag
i tre olika “häng” med tre olika
gäng.
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PÅ VALLEN OCH HALLEN

Samuel, Douglas, Felix, Hassen, Sipan och Elton (9-13 år)

– Vi hänger alltid här! Vi är ute så mycket det går för att spela fotboll. Här möter
vi upp andra kompisar, både äldre och yngre. Vi är liksom olika gäng som bestämt
träff och så ses vi alla här. Med nya aktivitetshallen kan vi vara ute ännu mer eftersom vi kan gå in och värma oss och äta i hallen också.
– Vi spelar handboll inne också eller kollar vi in någon match. Det är kul att träffas
här och snacka, vi möts alltid i god tid innan våra matcher för att hinna umgås.
Egentligen behöver man inte bestämma med någon innan för här möter man alltid
någon man känner och det är alltid någon som har med en boll. Hallen och vallen
har blivit en grym mötesplats för oss nu!

– Det är viktigt att träffas och
höra om vad som har hänt sen
sist, både med oss och i övrigt,
säger Britta och fortsätter:
– Vi brukar vara sju väninnor
som möts, alltid på torget och
alltid på torsdagar klockan 11.
Promenaden går vanligtvis runt
Laholmen till Torskholmen och
avslutas på café.
– Vi har det verkligen trevlig!

MAGASINET ALLIHOPA
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ETT

annorlunda

VANLIGT
I Sverige bor det ingen väster
om Koster, och många ser denna
idylliska utpost som en självklar
anhalt på semestern. Men när
sommaren är över och säsongen
är slut finns även på Koster en
vanlig vardag, fast annorlunda.
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LIV

“Här om veckan hade vi en ny kompis – en säl som
hängde i hamnen och ibland kom upp på bryggan
och solade sig en stund. “

M

in son hade glömt
sin hockeyklubba
hemma när vi åkt in till
ishallen.
– Det är inte så att
man bara svänger hem
och hämtar den, säger Maria Wogenius
som är bosatt på Nordkoster med sin
man och fyra barn.
Hon berättar att om man väljer att bo
på en ö som Koster får man lära sig att
anpassa sig, att vara flexibel.
– Vi har egen båt, och den är
superviktig för oss. Fyra barn ska till
olika ställen, olika dagar i veckan och

ibland är det svårt att passa in turerna
med kosterbåtens tidtabell.
– Jag och min man har valt att våra
barn inte ska behöva exkluderas från
fritidsaktiviteter bara för att vi valt att
bo på en ö i ytterskärgården. Klart att
det kräver att vi avsätter tid, men för oss
är det ett lätt val. Även om vi bor som
vi gör vill vi att våra barn ska vara
delaktiga i det sociala liv som fastlandet
erbjuder
– När man förlikar sig med tanken på
att allt inte behöver finnas runt knuten,
så är Koster en fantastisk plats, säger
Maria. Man känner till alla som bor här

och alla är någon, alla är en individ. Vi
hjälps åt med det mesta och har lite koll
på varandra, det är en stor trygghet.
Maria tror att Koster har blivit populärt
tack vare läget och det jordnära livet
som erbjuds.
– Det är lite som att åka tillbaks i tiden,
till en plats där människan stod i fokus.
Alla gör sitt, men vi gör det tillsammans.
Det finns en gemenskap. Vi lever i
någon form av samklang med naturen
och havet. Här om veckan hade vi en ny
kompis – en säl som hängde i hamnen
och ibland kom upp på bryggan och
solade sig en stund.

MAGASINET ALLIHOPA
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– Folk från stan har nog en bild av att
allt “kosterliv” tar slut när sommaren är
över, men vi har ett helt vanligt liv här
ute, med skola, jobb och vardag.
Hon berättar att på Koster finns många
olika föreningar som engagerar på
fritiden. Här finns bland annat en
idrottsklubb och en idrottshall som är
flitigt använd.

“När man förlikar sig
med tanken på att allt
inte behöver finnas
runt knuten så är
Koster en fantastisk
plats”
– Vi är ute i naturen, och framförallt så
är vi med varandra, vi sätter familjen
i fokus. Om man vill bo på Koster så
finns det möjlighet till det mesta, man
behöver bara ha lite fantasi, säger Maria
som verkligen vill att det ska bo fler här,
och inte bara på helgerna.
– Förmodligen hade det gjort det om
inte bostadspriserna ser ut som de gör
här på ön, det är svårt för de som vill
flytta hit att köpa något eget. Koster
borde vara för alla. Men hon konstaterar
att höga huspriser även råder på fler
platser längs kusten.
Maria spekulerar i att skapandet av
hyresrätter skulle hjälpa en del. Hon tror
även på en lösning där man är tvungen
att skriva sig på ön för att kunna köpa
vissa fastigheter. Men hon medger även
att trots upptrissande av huspriser är de
flesta på Koster mycket tacksamma för
turister och helgfirare.
– Turismen gör att Koster lever och
skapar ett flöde av olika människor. Vi
är många som lever av turismen och vi
har mycket att tacka turistnäringen för.
Man tror säkert att efter sommaren så
slutar turisterna att komma, men så är
det inte. Nuförtiden är det turister
året om. Det erbjuder många möjligheter, men det ställer också krav
på oss Kosterbor.
Maria förklarar att fisket är viktigt på
Koster, och även om fisket inte är lika
14
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“Nu för tiden är det
turister året om”
omfattande på ön idag som det var för
100 år sedan, så är det viktigt för öns
identitet och för turismen.
– Eftersom Koster ligger ute till havs så
förväntar sig besökare som kommer
hit att få nykokta skaldjur och lokalt
fångad fisk. Detta är en viktig fråga som
jag tror engagerar många. Koster är lite
synonymt med havet och fiske. Vi lär
tidigt våra barn att både uppskatta och
respektera sjön.
Maria berättar att hennes son fiskar
hummer när det är säsong, direkt från
bryggan.
– Han fick en jättestor här om dagen!,
säger hon och måttar med händerna.
MAGASINET ALLIHOPA
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Hörnan:
Linneduk, Lovely Linen

Hallå där!

Backlunds:
Olivolja, från
Sherryvinäger

Mission:

Fler ska vilja läsa!
Måttligt intresse för böcker hos barnen? Du är inte ensam.
Ett bokprat med Strömstads egen barnboksbibliotekarie
Lise-Lotte Arnäs ger vägledning till hur fler ska förmås att läsa mer.
Vad gör du som
barnboksbibliotekarie?
– Jag är ofta ute i förskolor och skolor
runt om i kommunen för att läsa eller
bokprata för barn. De är den roligaste
delen av mitt jobb! Dessutom ordnar
jag författarbesök för barn i olika åldrar.
På loven blir det aktiviteter som
teaterföreställningar, pyssel, tävlingar.
Scrapbooking har varit en favorit.
Skrivarkurser för barn, utbildning
för föräldrar och pedagoger och
utvecklingsarbete är andra delar av
jobbet.
Vad vill barn läsa idag?
– Böcker i serieformat, eller böcker
som kombinerar löpande text med
seriestilen, är populärt. Vid sidan av det
får jag mycket frågor om skönlitteratur

som handlar om olika djur, särskilt
hundar och hästar. Böcker som präglas
av humor är också mycket populärt.
Några tips i den genren är böckerna om
Sune eller Rolf. Barn frågar också en hel
del efter skräck, gärna med inslag av
övernaturligt. Spökerier är kul, liksom
deckare. Intresset för Martin Widmarks
LasseMaja och Nelly Rapp är konstant.
Vad är utmaningarna i ditt jobb?
– Att det inte är alla som vill läsa. En
del tycker att det är tråkigt och känner
ett motstånd. Min största utmaning är
att hitta framkomliga vägar som gör
läsningen kul för dessa barn. Det är
viktigt hur jag förmedlar böcker.
Bokpratet och högläsningen ska vara
rolig och spännande.

Ett riktigt bra boktips för
10-åringar!?
– Johanna Lindbäcks böcker är bra på
temat kärlek och vänskap. Nu senast har
hon skrivit ”Jan Svensson” som handlar
om en kille i mellanstadieåldern som
flytta till Luleå från Stockholm. Vem är
man nu, i en helt ny stad, ny skola…?
Vill man läsa skräck är Kristina
Ohlssons böcker bra. Här har vi serien
med första boken ”Glasbarnen”.
Hennes senaste, ”Det magiska hjärtat”,
går mer åt magi/fantasy-hållet.
I avdelningen thrillers eller deckare är
Petter Lidbecks böcker fantastiska.
Exempel är ”Det vita huset” – en
thriller med många överraskningar.

Iems:
Porslin, Mateus
skål, tallrik, fat

Bjud på

middag

ett o ANNat:
Gryta, Le Creuset (4L)
Backlunds:
Fikonmarmelad,
bröd
Scrapbooking på Strömstads stadsbibliotek. Förväntansfulla pysslare låter sig inspireras av barnboksbibliotekarie Lise-Lotte Arnäs.
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Staden

– från handelsplats till vardagsrum?

Medan handeln allt mer
flyttar till soffan där
hemma har soffan flyttat
till centrum.
Det är här vi umgås och
utför allt fler tjänster.

I

hela Europa syns en tydlig trend
där butiker byts mot serviceplatser
i och kring våra städer. Vi handlar
allt fler sällanköpsvaror hemifrån
samtidigt som vi äter mer ”ute”,
vi fikar och unnar oss allt från
nagelbehandlingar till massage i centralt
belägna studios.
Björn Bergman från Svenska
stadskärnor beskriver förändringen;
– Egentligen spenderas det lika mycket
pengar i städerna nu som tidigare, men
på helt andra saker. Många känner oro
över vad denna utveckling ska föra
med sig. Men trenden behöver inte vara
negativ, betonar stadskännaren.
Det tredje rummet
Inom ett pågående projekt för
centrumutveckling i Strömstad finns
många visioner och engagemanget
är enormt. Turistchef Åsa Massleberg,
är projektledare.
– Man kan se centrum som platsens
hjärta, så det är klart att stadskärnan
berör, resonerar Åsa. Det är viktigt att
det känns bra i centrum, att man trivs
året om.
Centrum beskrivs allt oftare som det
tredje rummet eller nya vardagsrummet.
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Här vill vi trivas och umgås. Platser med
olika inriktning, som inbjuder till möten,
växer fram. Utveckling av mötesplatser
är ett lyckat koncept i många städer.
Björn Bergman förklarar:
– Flera kommuner har jobbat
framgångsrikt med att skapa nya ytor
för just möten i områden som tidigare
var helt glömda och outnyttjade, säger
Bergman och fortsätter:
– Vackra och attraktiva stråk har växt
fram. I vissa fall har området och
fastigheterna runt om gått från C- till Alägen, men det kräver gemensamma
ansträngningar och engagerat arbete!

Säsongens plus och minus
Även Strömstad förändras, kanske sker
omvandlingen till vardagsrum här
senare än andra städer i vår storlek?
Kan det bero på att vi har längre säsong
än många andra?
– Det svåra är att hålla ett jämnt och
bra utbud över året, när man har
så stora säsongssvängningar som
Strömstad har, reflekterar Bergman.
– Ett sätt att arbeta är att försöka skapa
fler säsonger, eller besöksanledningar. I
Visby, som har ett liknande säsongsmönster, har man framgångsrikt
fokuserat på att få sommarsemestrande
Stockholmare att återvända under
december för att uppleva julstämningen.

“Flera kommuner har
jobbat framgångsrikt
med att skapa nya
ytor för just möten i
områden som tidigare
var helt glömda och
outnyttjade”

Andra trender
En trend vid sidan av vardagsrummet är
den omfattande digitalisering och
urbanisering som pågår i Sverige.
Handel och besöksnäringen måste hålla
sig framme och utveckla sina tjänster.
Besökare och invånare ställer höga krav
på utbud och tillgänglighet, även om
man inte befinner sig i en storstad,
menar Bergman som konstaterar att
kraven omfattar även ekologisk och
social hållbarhet.

Björn Bergman har besökt Strömstad
vid flera tillfällen inom pågående
stadsutvecklingsprojekt.
– Ni har en fantastiskt fin stadskärna,
förutsättningarna är de allra bästa för
en stark utveckling här. Med tydliga
visioner om man vart man vill gå och
gemensamma mål kan Strömstads
stadskärna möta framtidens
utmaningar.
– Den som möter framtidens
konsumenter bäst kommer att vara
vinnare!

veckling
dspåutagendan
St–aAlltid

Bergman avslutar med tre viktiga tips
för en stadskärna i förändring;
• en tydlig handlingsplan,
• väl förankrad organisering av arbetet,
• och inte minst uthållighet.

Under året har näringsidkare och
fastighetsägare tyckt till om vad man
vill med sin stad i projekt Urban
Platsinnovation. Engagemanget har
varit stort, idéer och förslag tas om
hand i både planering och i olika
utvecklingsprojekt.
Aktuell är också en ny så kallad
fördjupad översiktsplan som ska
visa hur vi vill att mark och vatten i
Strömstad ska utvecklas. Här knyts
tätorten samman med Skee. Planen
ska ställas ut så att alla kan ta del och
lämna synpunkter under våren.

“Den som möter
framtidens konsumenter
bäst kommer att vara
vinnare”

Vilka mötesplatser och parker
är viktigast, var ska nya
bostadsområden ligga, var ska event
arrangeras och hur ska vi göra
havet ännu mer synligt i vår stad?
Att utveckla staden är ett ständigt
pågående arbete. Aktuellt just nu är
nya cykelbanor i centrum, nytt
kulturhus och utveckling av Plagen.

MAGASINET ALLIHOPA
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HJÄLTAR
Fritidens

De uträttar stordåd, men står sällan i fokus. Bakom varje träning och
aktivitet i våra föreningar finns eldsjälar, personer som satsar tid och
engagemang för den hobby eller sport de brinner för. Allihopa har
träffat några av det lokala föreningslivets hjältar.

I

Ann-Sophie och Emma lägger ett par
timmar på Bamsegympan varje söndag.
Dessutom blir det styrelsearbete och
förstås egen aktivitet med koppling till
föreningen, kanske gympa eller yoga i
gympasalen på Rossö.
– Det går liksom av bara farten,
föreningsengagemang hör till när man
bor här, menar Emma. Att
uppslutningen är god ger energi.
– Det kom 75 deltagare när vi ordnade
tomtevandring förra året, minns AnnSophie. Det var verkligen roligt!
Föreningens aktiviteter följer sin cykel,
kommande upplaga av Rossö hamnfest
som finansierar många av föreningens
aktiviteter, ska snart planeras.
– Man får göra en insats för platsen.
Det gynnar ju både andra och oss
själva, avrundar Emma mitt i
hinderbanan med klättring,
balansövningar, hopp och skutt på
Bamses vis.

M

ikael Källsvik gillar
inte att fotas, men
okey då. Han lämnar
sin plats vid kassan
i den för dagen
stimmiga kafeterian
på Strömstads ridklubbs anläggning
Lunden och låter sig ställas upp
invid staketet till paddocken där
hopptävlingar pågår.
Så står han nämligen sällan, stilla alltså.
Det går liksom inte an när man är
ideellt ”anläggningsansvarig” för två
större stall, ett ridhus, gruspaddock
och diverse hagar. Särskilt inte när det
som idag är ”pay-and-jump-tävling”, en
viktig intäktskälla för ridklubben.
Hamburgare ska stekas, caféet går för
högtryck och lotter ska säljas.
I stallet hamnade Mikael när dottern
Enya, nu nio år, började på ridlekis för
fyra år sedan. Så tog även sambon Linda
upp ridningen, och på den vägen var
det. Nu läggs en god del av fritiden på
Lunden.
– Jag är nog här två till fyra dagar i
veckan, bedömer Mikael.

Emma Rossöbo och Ann-Sophie Olsson
Rossö lek & idrottsförening

vriga händer sträcks raskt i luften
när fröknarna Emma och AnnSophie frågar om det är någon
som är sugen på lite uppvärmning.
Det är dags för Bamse-gympa i
Rossö skolas gymnastiksal. I
barngruppen finns fröknarnas egna
barn, gympan och familjen flyter ihop.
– Sigge, Hampus, Alvine, Wilma,
Aron… uppropet avslöjar att det är hela
22 barn inskrivna på aktiviteten som
ordnas av Rossö Lek- och Idrottsförening. En förening med bas på Rossö,
men som samlar deltagare från ett
vidsträckt område.
– På Bamsegympan är det mest ö-barn,
men vi har barn även från Strömstad,
Tanum, Båleröd och Skee, berättar
Emma Rossöbo, aktiv i föreningen
sedan 2006.
Ann-Sophie heter Olsson i efternamn.
Deltagare på medelgympan som ordnas
av samma förening känner henne som
en stentuff gympaledare med försmak
för magträning.

Mikael Källsvik
Strömstads Ridklubbs ”Alltmuligman”

På klubben sköter han underhåll av
byggnader, harvar underlaget i ridhuset
med fyrhjuling, stängslar hagar, kör
traktor och drar vattenledningar. Bland
annat. Själv är han noga med att säga att
han bara är en i teamet som servar det
30-tal hästar som bor på Lunden.

“Man får göra en
insats för platsen”
Trimma din förening!
Sök bidrag. Föreningar kan söka både
föreningsbidrag och stöd för enskilda
arrangemang från Strömstads kommun.

För Källsvik har föreningslivet blivit ett
sätt att leva. Här umgås han både med
familjen, träffar andra och gör nytta för
många. Klubben har haft motgångar
och tuff ekonomi, nu gläds han åt att
trenden vänt. Antalet ridande ökar och
det är fler som hjälper till. Kanske finns
tid att sätta sig på hästryggen?
– Aldrig!, skrattar snickare Källsvik som
utan tvekan väljer fyrhjuligt framför
fyrbent.

Utvecklas.Vill du bredda styrelsen eller hitta
nya arbetssätt? Ta kontakt med fritidsansvarig
vid kommunen Kurt Dahlberg, tfn 0526-19415
Tipsa andra. Marknadsför föreningens
evenemang i evenemangskalendern på
www.stromstad.se, kostnadsfritt och effektivt!
Mer information: www.stromstad.se
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I Strömstads kommun finns två ridklubbar med ridskolverksamhet;
Strömstads ridklubb och Björneröds ridklubb. Tillsammans samlar de fler
än 200 Strömstadsbor som rider lektion. Lägg till flera större privatstall

“För Källsvik har
föreningslivet blivit
ett sätt att leva”
med ridhus, privatryttare vid ridklubbarna och aktiva inom voltige,
föräldrar och andra frivilliga, och ridsporten växer till en av kommunens
större sporter.
MAGASINET ALLIHOPA
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Bra att veta

Ulf backar bandet
Vår omgivning är formad av historien, med kunskap om det
förflutna kan vi försöka förstå vår samtid och kanske sia om
vår framtid. Ulf Hansson från Strömstads museum spolar
tillbaka bandet och tar med oss i hans tidsmaskin.

Strömstads stadsvapen
Strömstad blir VM-stad

72
TIMMAR

KLARA DIG SJÄLV I TRE DYGN
Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert
och tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt
samhälle är också ett sårbart samhälle. Hur beredd är du om något
skulle hända?
Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt
ansvar för vårt lands, för vår egen och för våra anhörigas skull. Det
egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en
svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.
När det inträffar en större katastrof eller en mindre kris kan det ta
dagar innan vi är tillbaka till att samhällets service fungerar normalt
igen.
Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat är ingen lätt situation.
Men de flesta av oss klarar det om vi tänker efter före. Om vi klarar
de första akuta dygnen underlättar det för de mest nödställda. Då kan
samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till
exempel äldre, sjuka och barn.
För att lättare klara en krissituation finns en checklista på saker som är bra
att ha hemma. Läs mer på: www.dinsakerhet.se
Vid en krissituation
1. Gå inomhus
2. Stäng dörrar fönster, ventiler och fläktar
3. Lyssna på radio eller TV (Sveriges radio och TV)
4. Kolla in på: www.krisinformation.se
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Lägg dagarna 16-18 mars 2018 på
minnet, då är det nämligen dags för
ett VM igen.
Sist det begav sig var orienterings-VM
2016. Denna gång är tävlingen på
samma nivå, men sporten har färre
utövare och är mindre känd. Vi pratar
bowls, en sport som har sina flesta
anhängare i länder som England och
Belgien.
2018 års VM i Strömstad arrangeras av
framgångsrika klubben Överby IF i
samarbete med Svenska Bowlesförbundet. Strömstads kommun sponsrar
arrangemanget och är stolt värd när
spelare från bowlsnationer som Belgien,
Norge, Irland och Kanada intar scenen
i mars.
Turneringen spelas i Aktivitetshallen
(Nordby Super-markethallen).
Prova på bowls? Överby IF bjuder
in till provspel i lokalen på Norra
Hamngatan!

Spring Word Festival 2018
– save the date!
16-18 mars 2018 slår Strömstads egen
kultur- och litteraturfestival – Spring
Word Festival – upp dörrarna på nytt.
Med ledord som ”intryck, uttryck och
avtryck” visar Strömstad upp både
egna talanger och prominenta, inbjudna
gäster. Räkna med fullspäckade dagar
med både konserter, författarsamtal,
bokmässa och speakers corner.
Kulturskolan liksom Strömstads kyrka
medverkar som vanligt.

Bestulet, bränt & förnyat
Borgmästare Erik Unge lyckades med nöd och näppe undgå de norska
plundrarna. Han hade i all hast tagit flykt från sin bostad och gömt sig en bit
upp i bergen ovanför staden. Skadad och skräckslagen hörde han tumulten
och såg stadsbor som inte lyckats fly förhöras av fienden.
Alla stadens värdehandlingar, konungens medel och stadens sigill var borta,
bestulet av en förrädare.
Plundring av Strömstad
I slutet av juli 1711 hade återigen
en mindre styrka av norsk-danska
plundrare med Jöns Kiöge i spetsen
intagit Strömstad. Jöns Kiöge hade
tidigare varit handelsman i Strömstad
men inte skött sina affärer på ett
tillfredsställande sätt. Han hade fuskat
med tullar och under det nordiska kriget
haft brevväxling med Norge, något som
kunde uppfattas som förräderi.
Kiöge hade arresterats och slagits i
bojor för att vid tillfälle ställas inför
rätta. Han lyckades dock fly och ta sig
till Norge. Där gick han i tjänst hos
den dansk-norska flottan. Han leder nu
en serie anfall mot Strömstad där hans
plundringar sätter skräck i befolkningen.
Denna gång, till borgmästarens
förfäran, hade Kiöge lyckats komma
över stadens sigill.
Vad är ett sigill?
Under medeltiden började dokument
signeras, stämplas med stadssigill
innefattande stadsvapen.
Sigillet var ursprungligen ett värdefullt
instrument som gav dokument
juridisk giltighet. Den var oftast inlåst i
stadskistan där även stadens medel och
värdehandlingar förvarades.

Skeppet och handelsplatsen
Historien och uppkomsten av
Strömstads sigill är höljt i dunkel, och
lär nog så förbli då alla protokoll före
1681 saknas efter en brand.
Skeppet i vapnet är förmodligen en
“flöjt” som var ett vanligt handelsskepp
under 1500 och 1600-talet. Fördelen
med flöjten var att det var grundgående
och riggen krävde bara ett fåtal
manskap. Flöjten kunde även bestyckas
med kanoner om så skulle behövas.
Stora delar av den europeiska
handelsflottan bestod av flöjter.
Strömstad är och har länge varit en

“Flöjten kunde även
bestyckas med
kanoner om så skulle
behövas”
viktig handelsplats, inte minst historiskt.
Staden anlades förmodligen som en
produkt av förlorade tullintäkter på
varor, bland annat humle och timmer,
som okontrollerat gick över gränsen
från Sverige till Norge. I andra hälften
av 1600-talet vajade vita segel i den
nyanlagda tull och handelsplatsen
Strömmen, som senare blev staden
Strömstad. Förmodligen satt många av

dessa segel i riggen på flöjtskepp från
både Sverige och Norge, men även
andra delar av Europa.
Tidiga dokument och brev beskriver
att Strömstads sigill ersatts då det
föregående gått förlorat. Ett exempel är
1901 då borgmästarens hus brann ner
och sigillet blev illa åtgånget.
Förändringar har skett successivt under
åren och slutligen har Strömstads
stadsvapen fått sin nuvarande form.

Äldre variant av vapnet
Källa: Sveriges Riksvapen,
Landskaps- och Stadsvapen 1932
Besök Strömstads Museum:
Strömstads museums arkiv och samlingar
är en rik skatt av historia av olika slag. Allt
från äldre fiskeredskap och bruksföremål till
keramik från Syco, böcker, tidningar och foton
finns hos oss.
Museets öppettider: Utställningshallen
helgfria vardagar måndag- fredag 11-16
Expeditionen:
Helgfria vardagar måndag - fredag 10-16
MAGASINET ALLIHOPA
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“Chris träffar speciellt under
sommarveckorna många
besökare som åkt till
Strömstad för att få
spela där Chris varit“

outuber
!
y
Traditionell
tv? Glöm det!
Det är Youtube som
gäller. Nätgiganten har
under de senaste åren
ritat om mediekartan.
Här finns en rad
superkändisar med
miljontals tittare.
En av dem är från
Strömstad.
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hris Whippit är Youtubern
från Strömstad som har
sådär 400 000 prenumeranter via sina tre Youtube
kanaler. Där kan han sammanlagt ha upp mot
5 000 000 visningar i månaden.
I Chris Whippits filmer från Strömstad är han ofta på jakt efter så
kallade Pokémons samtidigt som
han då visar upp vår vackra stad.
Med enorm energi beskriver han vad
som sker i spelet eller vad som kan
vara dagens ämne.
Hur stort är detta fenomen?
Genomslaget för Chris Whippit är
för många av oss som inte riktigt
greppat vad en Youtuber gör helt
ofattbart! Ett av Chris Whippits
inslag har närmare en miljon

visningar vilken motsvarar antalet
tittare på Karl Bertil Johnssons saga
på julafton.
Önskeresemål - Strömstad!
Vi kan kalla det ”Wippit effekten”!
- många av landets unga vill åka till
Strömstad, speciellt om de är mellan
åtta och elva år och gillar Youtube
och Pokémon. Mest av allt gillar de
Chris Whippit! Och efter Wippits alla
inspelningar hittar de lika bra som
ortsbor runt till exempel Laholmen
eller i Strömsdalen. Flera hundra tusen
barn från hela Sverige har hittills följt
Whippits Pokémonjakt i Strömstad.
Chris träffar speciellt under sommarveckorna många besökare som åkt till
Strömstad för att få spela där just Chris
varit och för att få en chans att träffa
honom på plats.

VAD ÄR VAD?
Genomslag – hur då?
Det är inte lätt att slå igenom på en
kanal där alla kan sända. Chris själv tror
att det är både en god del tur och att
han alltid arbetat med bra utrustning.
Eftersom många av inslagen är filmande
längs Strömstads gator eller längs med
vattnet i jakt på Pokemón är ljudet
avgörande för att resultatet ska bli bra.

“Flera hundra tusen
barn från hela Sverige
har hittills följt Whippits
Pokémonjakt i Strömstad”
Det är högst troligt att det är Chris
energi som smittar och ger dragningskraft. Det visar sig också i de många
kommentarer från följare på hans sidor.
Jobba som Youtuber?
Är detta ett jobb, ja självklart.
Chris jobb har gjort mycket för att visa
fram Strömstad och hans dragningskraft
har gett Strömstad en stor, yngre
målgrupp bland besökarna.

Youtube – Är en av de mest
populära internettjänsterna bland
svenska ungdomar. Youtube är en
videodelningstjänst som ägs av Google.
Youtube har över en miljard användare
och i vissa åldersgrupper konkurrerar
Youtube med ”vanlig tv” om uppmärksamheten. Det är gratis att titta men
ofta visas reklam före, och ibland mitt
i, filmerna. Filmerna är till största delen
amatörproducerade men det finns också
mycket material som skapats av professionella producenter och företag.
Youtuber – Som Youtuber jobbar du

med att sända på Youtube. Du kan vara
anställ direkt av Youtube som då får
lägga reklam innan eller i anslutning
till dina inlägg. Men förutom lönen från
Youtube kan du också få sponsorer.
Många företag använder nu Youtubers
för att bära ut sina produkter Tv-bolag
och radiostationer ville tidigare sällan
samarbeta med en som jobbar inom
Youtube, eftersom de konkurrerar
sinsemellan, men nuförtiden är
samarbeten vanliga.

Pokemon GO – Är ett mobilspel
som går ut på att samla, utveckla och
strida med sina pokémon, en slags
fantasifigurer. Spelet spelas såväl som
vuxna som barn. Pokémon Go är
designat för att få spelaren att lämna
soffan och komma ut och röra på
sig. På olika utspridda platser finns så
kallade gym där fighter utspelar sig.
I Strömstad finns ett flertal sådana
platser.
Set up – Detta är tekniken runt

inspelningen och för spelandet. Här
ingår också den möblering man valt
och hur man ”satt” i ordning för sitt
spelande eller vloggande.

Chris Whippit –Youtuber från

Strömstad. Har tre olika Youtube
kanaler som går under namnen
ChrisWhippit, Chris Whippit vloggar
& figgwhipp. Heter Joakim men också
Chris och har under 10-15 år haft
Whippit som alter ego, därav blev det
Chris Whippit på Youtube.
Är 33 år gammal. Vill du veta mer?
Besök: www.chriswhippit.com
MAGASINET ALLIHOPA
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ag är så väldigt intresserad av andra människor
och kulturer förstår du, svarar finlandssvenska
Päivi på frågan om vad som driver henne att
lägga hela sin själ, all arbetstid och lite till på
integration av nya Strömstadsbor. Intresset visar
sig vara mer än en hobby. Hon har kulturer och
resor i blodet. Invandrad finländare, sjömän i släkten och
egna reseminnen från mer än 40 länder förklarar saken.
När hon träffar sina syskon är det kartboken som sätter
samtalsagendan – ”vart skulle vi kunna resa härnäst?”

Storkok
i mångfaldsverkstaden!
Saffran, kummin och muskot. Dofter från Centralasien
hittar ut till entrén i nya Integrationscenter i Strömstad.
På väggarna hänger fotografier från världens alla hörn.
Här, mitt i ett storkok av kulturer, trivs Päivi Leandersson,
en nyckelfigur i integrationen av nya Strömstadsbor.
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Päivi Leandersson har jobbat med integrationsfrågor inom
Strömstads kommun sedan 2014, hon hann precis bli
varm i kläderna innan den stora flyktingströmmen svepte
in i Sverige 2015. Ur en salig röra av föränderliga regler,
trassliga människoöden och krav på snabba lösningar har
hon det senaste året etablerat en metod för god integration.
Lösningen stavas ”se människan”.
Päivis bild
Arbetsförmedlingens etableringsprogram för nyanlända
omfattar en god del samhällsorientering. Det är här
Päivi kommer in i bilden. Hon träffar varje nyanländ
och gör en individuell bedömning av vad som behövs.
Sedan injiceras kunskap om allt från stadskick till lokal
demokrati, kulturfrågor och familjerätt i blandade doser.
Särskilda ”flyktingguider” stöttar upp och kan följa med
vid allt från tandläkarbesök till praktik på arbetsplatser.
Integrationscenter på Gymnasiegatan, som öppnade i
november, erbjuder en mötesplats för alla. Päivis dröm om
en mångfaldsverkstad till nytta för alla har blivit verklighet.

“Jag är så väldigt
intresserad av andra
människor och kulturer
förstår du”
MAGASINET ALLIHOPA
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Till sin hjälp har hon utöver guiderna
även Osvaldo Riviera, handläggare med
lång erfarenhet av flyktinghjälp.
Vårt mål är att lära de nyanlända så
mycket som möjligt om vårt samhälle
och varför det fungerar som det gör,
vilka regler vi behöver följa och hur
vårt samhälle har utvecklats genom
historien. Allt för att förbereda de
nyanlända för arbetslivet och främja en
smidig integration.

Nerv,

blåljus och
gemenskap

Fördel Strömstad
Kontakterna med arbetsförmedlingen är
täta och goda, kommunen är liten och
det är lätt att etablera bra samarbeten.
Här ligger framgångsfaktorn till att
Strömstad rankas som tvåa bland de
kommuner i Sverige där nyanlända har
lättast att hitta jobb.
- Vi matchar arbetsgivare och
praktiktillfälle med personen i fråga, vi
vänder och vrider och försöker hitta
lösningar som våra nyanlända inte
visste fanns. Eller förresten – hur ska
de veta det, skattar Päivi. De är ju just
nyanlända.
Att våga prata regler och förhållningssätt är viktigt, tror Päivi. Kulturkrockar
och ryktesspridning kan såklart uppstå.
En person från annat land har levt en
stor del av sitt liv på annat sätt av skäl
som vi inte känner.
Men det betyder inte att man inte vill
respektera sitt nya lands kultur. Givet att

“Sverige har i
alla tider tagit
emot människor
från andra
länder”
Strömstads kommun och arbetsförmedlingen
har ett särskilt uppdrag när de gäller så kallade
kvotflyktingar (internationell flyktingstatus)
och de flyktingar som kom hit i den stora
flyktingströmmen 2015.
Dessa så kallade nyanlända erbjuds boende
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man förstår varför det är viktigt, säger
Päivi. Det förutsätter i sin tur ett bra
samtal och ett öppet klimat.
Jobbet innebär möten med trasiga och
tyngda människor. Men det ger också
energi, menar Päivi som spricker upp
när hon berättar om människor som
efter kommunens hjälp hittat sin plats
i lokalsamhället. Svårigheter finns, men
de ska inte överdrivas.
– Visst stöter integration på problem,
men det är inte omöjligt!, utbrister Päivi.
Vi svenskar behöver lägga bort våra
rädslor och ta oss an det nya. Sverige
har i alla tider tagit emot människor
från andra länder, finländare på
1960-70-talet, Bosnier på 90-talet och
latinamerikaner därimellan. Vi ska nog
klara detta också.
Strömstad är på god väg.

och ingår ett tvåårigt etableringsprogram
där språkundervisning, praktik etc ingår.
Dagersättningen är på drygt 300 kronor som
staten betalar.
Efter två år ska de vara rustade att ta sig in på
arbetsmarknaden och hitta jobb. Därutöver

Välkommen
Integrationscenter är en
mötesplats för nyanlända. Här
erbjuds samhällsorientering,
tillgång till dator, hjälp med att
skriva cv och jobbansökan. Alla
Strömstadsbor är välkomna för
att träffa nyanlända och delta i
aktiviteter som matlagning och
tematräffar.

Nyanlända kan få hjälp på sitt
eget språk:
• måndag persiska / dati
• tisdag arabiska
• onsdag arabiska
• torsdag tigrinja
• fredag somaliska

väljer många utlandsfödda att på eget initiativ
flytta till Strömstad för att komma närmare
släkt och vänner. Dessa behöver ordna bostad
på egen hand, men har rätt till undervisning
i svenska och till samhällsorientering på
Integrationscenter.

Strömstads deltidsbrandmän ser
till att utryckningsverksamheten
fungerar dygnet runt. Puls,
samhällsnytta och gemenskap
håller samman teamet som har
brandstationen som bas. Plats för
fler som vill satsa finns alltid!
Ombyte pågår vid räddningsstationen i
Strömstad. Ett gäng ska åka till Tanum
för rökövning, sådana genomförs
regelbundet. Det byts några ord, någon
hinner med en kaffe. Plötsligt går ett
larm, en person har fått hjärtstopp strax
utanför centrum. De som är ombytta
är på väg ut i utryckningsbilen på några
sekunder. Ambulansen får komma efter.
– Vi gör ingen prioritering i dessa
fall, förklarar räddningsledare Rolf
Olausson. Den som står närmast åker.
Brandmännen är sjukvårdsutbildade och
kan hjärt- och lungräddning.

kan man behöva lämna arbetsplatsen
i ett huj, och välvilliga arbetsgivare
är ett måste. Men så är också hela
utryckningsverksamheten beroende
av deltidsbrandmän. Det är ett vanligt
upplägg i mindre kommuner, bara
större kommuner har heltidsanställda
brandmän.

“Man kan
behöva lämna
arbetsplatsen i
ett huj”

Fyra lag
Räddningstjänsten i Strömstad har
fyra lag om sex brandmän med
beredskap var fjärde vecka. Den
veckan är det personsökaren som styr
hur arbetsdagen ser ut. Inte sällan

Roligt uppdrag
För att bli brandman krävs god
fysik samt jobb och bostad nära
räddningsstationen. När larmet går ska
man kunna inställa sig på fem minuter.
Erland Törnblad jobbar och bor i
närheten, han har varit i kåren i 23 år.
– Det är en grej detta, ett häftigt
uppdrag man kan minnas när man blir
gammal! säger han.

Deltidaren Ola Zetterlund jobbar som
VA-chef i Norge, arbetsgivaren låter
honom jobba på hemmaplan den vecka
han har jour. Heltidsanställde Glenn
Domare Gustafsson fyller på:
– Det är otroligt roligt jobb, man får
göra de mest varierade insatser!
Kanske bärga en båt, rädda en häst i
dike, sanera olja och förstås undsätta
medmänniskor vid bränder eller svåra
olyckor.

Systemet med deltidsbrandmän är ryggraden
i svenska kommuners räddningstjänst. Av
landets totalt närmare 16 000 brandmän
är omkring 10 700 deltidsanställda. Som
deltidsbrandman får man utbildning inom
bland annat brandskydd, beredskap, farliga

ämnen samt hjärt- och lungräddning.
Strömstads räddningstjänst består av
stationer i Strömstad och Skee samt räddningsvärn på Nord- och Sydkoster. Uppdraget
går parallellt med ett vanligt jobb, var fjärde
vecka har du beredskap för att rycka ut vid

olyckor och bränder. Ersättning ges per
utryckning samt som fast beredskapstillägg.
Med en deltidsbrandman som medarbetare
får arbetsgivaren en professionell livräddare. Intresserad? Kontakta räddningsledare
Rolf Olausson: rolf.olausson@stromstad.se
MAGASINET ALLIHOPA
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Upplev!
Nesbø-läsare, P1-lyssnare, konstanalfabeter, melodikryssets
mästare och vänner av Emelie Flygare-Carlén. Kom ut och
upplev kulturlivet – här finns ett smörgåsbord att ta för sig av.
Skapa själv, lyssna och upplev!

Strömstad har länge haft rykte om sig att vara en musik- och konststad, på senare
år har även litteraturen tagit för sig. Kulturfestivalen ”Winter Word Festival” har
etablerat sig som en kulturhändelse där alla kan träna skrivande eller bara njuta av
musik, samtal och festligheter.
Sedan flera år samarbetar berättarfestivalen med Strömstads kyrka för att kunna
ta emot publikmagneter som Björn Ranelid eller Camilla Läckberg. Festivalen
riktar sig också till barn och unga, ofta i samarbete med kulturskolan. Barnen får
författarbesök i skolan och en kväll under festivalen öronmärks för unga besökare.
Författare på scen
Via ett nytt, regionalt samarbete har Strömstadsborna under året kunnat lyssna
till kända författare som Theodor Kallifatides oh Steve Sem-Sandberg. Samarbetet
innebär att Strömstad fyra gånger om året gästas av pågående författarturnéer i
regionen. Konceptet är ofta en välkänd författare och en yngre författare i början
av karriären. Samarbetet sker inom Författarcentrum Väst och deras turnéprogram.
Forum för poesi och prosa.
Ytterligare ett nytt inslag i Strömstads litterära liv är att vi är värdstad inom
regionens residensprogram för författare. Västra Götalandsregionen finansierar
satsningen som innebär att författare och översättare från alla genrer och länder
kan erbjudas boende här för att skriva på sina böcker.
Så håll utkik - tillsammans med bibliotekets omfattande program, Strömstads
historieförenings föreläsningar och Strömstad museums arrangemang erbjuds
många litterära mötesplatser och möjligheter att ta del av berättelser från när och
fjärran!
Mer om Winter World Festival: winterwordfestival.com
Mer om Forum för poesi och prosa: www.poesiochprosa.se

Smått & gott
Härifrån till framtiden
– Vision 2030
En internationell småstad med
natur och friluftsliv i världsklass.
Så lyder den långsiktiga visionen
för Strömstad med omgivande
samhällen.
Visionen är kommunfullmäktiges
vägvisning om hur man vill att
kommunen ska utvecklas. Den kräver
utveckling på flera områden. Vi ska
bland annat ha en ren kustsjöfart,
effektiva förbindelser till orter på båda
sidor av riksgränsen, vi ska värna
miljön, öka inflyttningen, skapa de bästa
av förutsättningar för skolan och bli
duktiga som arrangörer av kultur- och
sportarrangemang.

Skagerack i ny skepnad
Det händer saker med Strömstads blivande kulturhus Skagerack!
I mars ska portarna öppnas för kulturarrangemang av alla sorter. In smyger
också en fritidsgård – här ska rymmas det mesta!
Skagerack renoveras för fullt inför sitt nya uppdrag som kulturhus. Nedervåningen
har fått nytt ekgolv, väggarna har målats om och en ny trappa mellan stora salen
och den övre verandan har byggts upp. Renoveringen går varsamt fram, huset är
ett kulturminne, samtidigt behöver säkerhet och funktion beaktas.
Det anrika kulturhuset som byggdes i rekordfart 1877, har fyllt en viktig funktion
förr. Under Strömstads storhetstid som kurort var huset en samlingsplats för bättre
bemedlade, ett nöjespalats för finfolk.
Nuvarande hus ersatte en tidigare societetslokal. Det huset brann ner 1876
tillsammans med stora delar av Strömstad i en stadsbrand. Ett av de första husen
som restes ur askan var den byggnad vi idag känner som societetshuset Skagerack.

Häng med på resan, ska visionen
nås behöver alla bidra!
Hela visionen:
www.stromstad.se/vision2030

13 '132

Invånare är vi nu i
Strömstads kommun

I dag är det mer trafik över Svinesundsbron
än vad det är över Öresundsbron!
Norsk–svenska Handelskammaren

SCB - 17.09.30

Följ utvecklingen av Canning
Planering för hur den nya stadsdelen
Canning kan se ut pågår för fullt.
Den så kallade markanvisningstävling
som genomfördes 2016 vägleder
arbetet. Riksbyggens bidrag “Där
marelden blänker så blå” vann
tävlingen. Ett förslag till hur Canning
kan utvecklas ska ställas ut under våren
2018, då får alla som vill tycka till som
man gjorde redan 2015 när detaljplanen
visades. I arbetet ingår även planering
för en bro över Bojarkilen.

Snart dags att flytta hemifrån?
Nu kan du ställa dig i Strömstadsbyggens
bostadskö från och med att
du fyllt 16 år!

Mer information: www.stromstad.se
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Utflyktsmål runt knuten

Besökare eller ortsbo sedan länge? Säkert finns det platser och
stigar kvar att upptäcka. Här ges tips för utflykter året runt!

1

2
3

På norra sidan av Strömstads inlopp ligger denna mysiga ö som är
naturreservat och som erbjuder en lång rad möjligheter till friluftsliv.
Hela ön är full av vandringsstigar och på östsidan finns en rastplats
med bord och grillplats. På västsidan står ett vindskydd med grillplats
och utsikt mot havet.

KUSTSTIGEN Stigen till Seläter

Mellan Nötholmen och Seläter går en markerad kuststig som snirklar
sig fram mellan hus, kullar och strandpartier. Ena stunden befinner du
dig alldeles vid vattnet för att strax därefter ha klättrat uppför hällarna
till en utsikt ut över Strömstads inlopp.

SALTÖ naturreservat

Saltö ligger längst i väster i Tjärnöarkipelagen och vid parkeringen
ligger en av entréerna till Kosterhavets nationalpark. Härifrån
leder också stigar som går kors och tvärs över ön, längs stränder,
kala klippor och berg som stundtals bjuder på fina vyer ut mot
Kosterhavet. www.kosterhavet.se.

FÄRINGESTUGAN

4

Så kallas friluftsfrämjandets klubbhus som ligger på Färingeön i sjön
Färingen. Under vintern, oktober-påsk, är stugan öppen söndagar
med kaffeservering. Ungefär 1,5 km efter Blomsholm dyker en liten
skogsväg upp till höger på vägen mot Näsinge. Här går det bra att
parkera och en stig leder utmed sjön bort till stugan och ut till själva
ön går man på en hängbro. Färingestugan erbjuder en fin fikaplats
även när dörren är låst.

5

6
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NÖTHOLMEN naturreservat

BLOMSHOLM fornminnesområde

Fjällen
är närmare än

vad du tror

Fiberfebern stiger när kommunala
bolaget StromstaNets stamnät växer
ihop med nät som byggs av
fiberföreningar och andra aktörer i
kommundelarna. Utvecklingen
öppnar för möjligheter för både
heloch delårsboende när kapaciteten
ökar och nya it-tjänster hittar in på
marknaden.
Kopplas videomötet ner när barnen
öppnar Netflix? För allt fler hushåll är
detta snart ett minne blott. Målet om
att 90 procent av kommunens invånare
ska vara uppkopplade mot fiber senast
år 2020, är inom räckhåll.

KOSTERÖARNA

Fiberföreningarna viktiga
Fiberföreningarna runt om i kommunen
har stor del i den goda måluppfyllelsen.
I höstas kunde bland annat fiberföreningen Strömstad Södra börja
ansluta sina drygt 800 medlemmar.
Föreningen är Bohusläns största och
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Bor du i Strömstad gör du klokt i att nyttja närheten till norska fjällen framför
de mer långväga svenska fjällen. Saken blir inte sämre av att du kan nyttja
buss och tåg. Oslo har fin skidterräng norr om staden, här avgörs regelbundet
mästerskapstävlingar i längdskidor. Med tåg från Halden tar du dig till enkelt
österut till kalfjället på Hardangervidda med ankomst till skidorter som Geilo, Gol
och Finse före lunch. Då avgår visserligen tåget okristligt tidigt från Halden. Men
några dyrbara skiddagar som resdagar behöver du inte offra.
Mer information: www.ut.no / www.visitnorway.no

All ära till fiberföreningarna!

Blomsholm är ett spännande kulturområde som kan besökas året
om. Här finns allt från en av Sveriges största skeppssättning till
gravhögar och domarringar. Här finns en markerad vandringsslinga,
via skeppssättningen till de vackra ekhagarna med domarring och
forngravar.

Nord- och Sydkoster är fina utflyktsmål för korta och långa
vinterpromenader. Förundras över klapperstensfält, stanna till
och beundra vindpinade tallar, känn in havets kraft eller kliv in på
helårsöppna naturum Kosterhavet och upptäck livet under ytan.
Res hit med Kosterbåten: www.kostermarin.se
Mer information och vandringskarta: www.bohuslan.com/stromstad

För att bo i södra Sverige har vi oförskämt nära till fjällen. Utbudet rymmer
både längd- och utförsåkning. Nordmarka norr om Oslo når du inom drygt
två timmar.

har gjort ett imponerande jobb för
att bygga ut fiberkabel i området från
Överby i söder till Tjärnö i norr.
– Jag vill verkligen ge en stor eloge till
våra fiberföreningar, säger VD för
kommunala bolaget StrömstaNet Göran
Wallo.
– Föreningen Strömstad Södra har med
ideella krafter hanterat en investering på
närmare 30 miljoner kronor och
planerat, bekostat grävning och skött
markupplåtelser på ett mycket bra sätt.
Utvecklingen gör att kommunala
bolaget StrömstaNet höjer målribban,
bolaget har nyligen inlett utbyggnaden
av ett fastighetsnätpå Koster. På Rossö
är utbyggnaden i full gång. Parallellt
styrs investeringar till norra delen av
kommunen.
– Vi bygger stamnät från Seläter till
Knarrevik över Dynekilen till
Hogdalsnäset för att därefter kunna
ansluta abonnenter i Nordby och delar

av Näsinge som idag inte har tillgång till
fiber, berättar Göran Wallo.
Investeringen öppnar för fiberföreningar i norra delen av kommunen, och kan
på sikt göra det möjligt att sammanföra
svenskt och norskt fibernät från Hvaler.
Utvecklingen är intressant inte minst
eftersom många av framtidens välfärdstjänster kommer att kunna förmedlas
via kraftfull it-länk.

Fiber är den bredbandslösning som
erbjuder bäst prestanda. Det är
driftsäkert, okänsligt för elektroniska
störningar som åska och har näst intill
obegränsad kapacitet. Ny mobil teknik
för dataöverföring utvecklas ständigt,
närmast väntas 5 G. Experternas råd
är dock att den som ges möjlighet till
fiberanslutning ska utnyttja den.
Mer information: www.stromstadnet.se
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På återseende

Kallbadhuset har öppet för vinterbad med bastu: Onsdagar kl. 17.00-20.00 och Söndagar kl. 13.00-16.00, under perioden 1/9 – 31/5.
Kostnaden är 50 kr som betalas till Badhuset.

Passa på att njuta av vinter och de härliga stunder
som erbjuds. Hösten och vintern ger oss tillfälle att
koppla av och ladda våra batterier.
Ett “hett” tips är att samla ihop dina vänner och bada bastu i vårt fina kallbadhus
i Strömstad. Då kan ni även passa på att ta ett uppfriskande dopp! Snart står det
sippor i backarna igen och lagom till detta kommer ett nytt laddat nummer av
Allihopa ut.

mer?
å
p
!
n
e
k
g
c
u
a
t
S
t
r
o
St
Till alla er som bidragit till magasinet
Allihopa. Tack till er Strömstadsbutiker
som lånat ut varor. Alla produkter fanns
i butik vid pressläggning, vi reserverar
oss för eventuella förändringar sedan
dess.
Tack alla ni Strömstadsbor och
besökare som gör Strömstad till en
fantastisk plats för oss allihopa!
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Surfa in på kommunens hemsida! Där
finns lite av varje, både spännande
nyheter och viktig information.
www.stromstad.se
Strömstads kommun finns också på
Facebook som ni gärna får både följa
och gilla. @stromstadkommun

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

VI BEHÖVER DIG
Är du kvinna eller man med den rätta “gnistan”,
fötterna på jorden och hjärtat på rätta stället?
Då ska du bli

deltidsbrandman!

Läs mer på: www.stromstad.se/deltidsbrandman
Kontakt: rolf.olausson@stromstad.se
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#harvilljagleva
Vi som älskar vår plats tar många bilder
som vi delar. Delar du? Använd gärna
#stromstadskommun och #harvilljagleva
så är vi fler som får ta del av allt vårt fina.
Vi söker dig som vill gästinstagrama för
Strömstads kommun under en vecka under
@stromstadskommun. Hör av dig till
kommunikation@stromstad.se

SE FIL

MEN!

HÄR VIL

L JAG L

EVA!
d.se/harvilljag
leva

www.stromsta
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