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Vättlands Byggservice är det 
lilla byggföretaget med kom-
petens att utföra totalentre-
prenader.

- Vi jobbar nära våra upp-
dragsgivare med tydlig kom-
munikation, säger ägare Pa-
tric Karlsson.

Vättlands Byggservice utför to-
talentreprenader för ny-, om- och 
tillbyggnationer i Strömstad och 
Tanums kommuner. Företaget har 
egna erfarna snickare och ett ge-
diget nätverk av underleverantörer 
som företaget samarbetar med.

- I nära dialog med våra kunder 
åtar vi oss gärna hela projekten och 
ansvarar fram till nyckelfärdigt hus. 
Vi kombinerar det stora företagets 
möjligheter med det lilla företagets 
korta beslutsvägar.

Byggföretag i expansion
För Strömstadslokaler utför i vin-
ter Vättlands Byggservice reno-
veringsarbeten i Bojarskolan och 
ventilationsarbeten i Valemyrssko-
lan. Tidigare i år utförde företaget 
bygganpassningar när äldreboen-
den i Strömstad, Skee och Näsinge 
konverterade till bergvärme. 

- Vi har kommuner, företag, för-
säkringsbolag och privatpersoner 
som kunder. Just nu håller vi på 
att bygga ett helt nytt fritidshus på 
Lindholmen.

Vättlands Byggservice utför även 
kontors- och industristädning, bland 
annat för Crawford Production.
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Konstruktör och 
projektledare Patric 
Karlsson äger Vättlands 
Byggservice – en 
pålitlig byggare i 
norra Bohuslän.

Från tanke till verklighet - Vi hjälper er hela vägen

• Nybyggnationer
• Renoveringar
• Projektledning

Kontor Tel: +46 (0)526-60093
Patric Mob:+46 (0)708-22 15 16

vattlandsbyggserviseab@telia.com
www.vattlands.se

Det är många Strömstadsbor 
som tar regelbundna prome-
nader runt Strömsvattet. Nu 
ska ännu fl er lockas ut.

- Många har uttryckt att de 
känt sig otrygga i Strömsda-
len, därför görs nu fl era åtgär-
der för att försköna och säkra 
promenadstråket, säger folk-
hälsosamordnare Lis Palm.

Det är viktigt för vår hälsa att vi 
motionerar och rör på oss regelbun-
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det. Ju mer lustfyllt, desto lättare 
har vi att få in goda vanor i vår var-
dag. Det vackra promenadstråket 
runt Strömsvattnet på drygt tre ki-
lometer i centrala Strömstad, är en 
förutsättning för många invånares 
dagliga hälsokur.

Trots att det enligt polisen endast 
rapporterats en blottare de senaste 
10 åren är den allmänna upplevel-
sen av stråket en annan.

- Under senare tid har vi fått allt 
fl er medborgarförslag och motioner 
om att många upplever just stråket i 

Om folkhälsosamordnare Lis Palm får som hon vill kommer även Kärleksudden på andra sidan Strömsvattnet att 
göras mer tillgänglig och inbjudande för Strömstadsborna att vistas på.

Strömsdalen som otrygg, där såväl 
belysning som sikt är allt för brist-
fällig.

Folkhälsorådet bidrar
Därför har kommunen nu beslutat 
att åtgärda området för att lång-
siktigt bygga en fysisk trygg miljö. 
Även Folkhälsorådet bidrar med 
medel 

- Vi har beviljat hjälp till tekniska 
nämnden utifrån våra begränsade 
ekonomi för att i höst bland annat 
ta bort buskage, förbättra belysning 

och rusta upp parkbänkar, säger 
Uno Nilsson, ordförande i Folkhäl-
sorådet. 

Tekniska nämnden har även upp-
draget att upprätta en skötselplan 
för framtiden.
 
Säker och trygg kommun
Strömstads kommun jobbar brett 
för att Strömstad ska uppfattas som 
en säker och trygg kommun. Arbe-
tet spänner från åtgärder för att ska-

pa en säkrare tätortsmiljö, minska 
skadegörelser och begränsa antalet 
olyckor bland äldre och unga till 
åtgärder för att minimera våldet i 
nära relationer.

- Genom att nyckelpersoner från 
skilda verksamheter regelbundet 
träffas kan olika erfarenheter och 
synvinklar mötas. På så sätt ser 
vi till att vi gemensamt kan skapa 
bästa möjliga resultat, menar Lis 
Palm.

Det ska upplevas som tryggt och lustfyllt att promenera längs Strömsdalen. 
Nu görs fl era åtgärder för att göra Strömsvattnets södersida vackrare och 
tryggare.


