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I november 2008 utgavs för andra gången Strömstads kom-
muntidning ”Upplev mångfalden i Strömstad”.

– Det var bra journalistik och trevliga, publikvänliga artiklar 
som gav en bred presentation av gymnasiet, säger Ola 
Nilsson rektor Strömstad Gymnasium.

I kommuntidningen presenterades aktuella projekt, goda initiativ och 
spännande personligheter. Tidningen producerades för att ytterligare be-

fästa Strömstad som en 
attraktiv 
ort att be-
söka samt 
bo och 
verka i. 

Tidning-
en trycktes 
i 20 000 ex 
och distri-
buerades till 
alla hushåll, 
fritidshusäga-
re och företag 
i Strömstads 
kommun samt 
till kontor i 

grannkommunerna. Enbart i Norge delades tidningen ut till 5 500 företag 
i kommunerna Fredrikstad, Sarpsborg och Halden.  

Bra och sakligt
Speciellt har möjligheten att få framföra sin bild av verkligheten i 
redaktionell form uppskattats av såväl näringslivets representanter som 
kommunens företrädare.

– Vi fick ut vårt budskap att vi finns och vilket utseende vi vill skapa, 
säger Dag Palmblad, vd PFU AB som annonserade i tidningen. 
Jan Palmblad, kultur- och informationschef Strömstad kommun, kom-
menterar:

– Resultatet blev lika bra som tidigare. Det mest positiva var att gym-
nasiet kunde använda tidningen på ett bra sätt. Dessutom att tidningen 
både innehållsmässigt och grafiskt håller en bra kvalitet. 

Enbart positiva kommentarer
Inom kommunen är man mycket positiv till tidningen och ser fram emot 
2009 års nummer inför invigningen av Kosters Marina Nationalpark 
2009-09-09:
Anders Tysklind är projektledare för nationalparksarbetet:

–  Jag tycker tidningen var trevlig, informativ och fyller sin funktion. 
Framför allt uppskattar jag den goda journalistiken och samarbetet.

Nytillträdde näringslivschefen Lars-Erik Antonsson sammanfattar sina 
intryck: 

–  Det sammantagna resultatet är positivt.

”Bra att man fick tid att läsa och kommentera 
där man själv medverkar. Trevliga reportage 
och trevligt skrivet, även bilderna är fina.”

Trevliga reportage
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Åsa Massleberg
Marknadsförare 
Strömstad Tourist

”Mycket positivt att producenten lägger ner 
tid och kraft att skicka en duktig skribent och 
fotograf.

I framtiden skulle man kunna försöka få en 
mer allsidig bild av vardagslivet i Strömstads-
regionen och därmed blanda in mer norska 
reportage.”

Duktig skribent och fotograf

Joakim Jansson
VD 
LBC Bohusfrakt AB

”Den är faktiskt en positiv överraskning för 
mig - läsvärd och fängslande rakt igenom.  
Jag har tagit mig tid att läsa igenom tidningen 
och funnit att upplägget fängslat mig under 
läsningen och den information, som jag får. 

Gärna lite mer av det lokala företagandet i 
ett större perspektiv, som påvisar kommunens 
livskraft och framtida potential.”       
  

Positiv överraskning

Sven Moosberg
Vice ordförande 
Strömstads kommun
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