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För andra året i rad toppar 
Dina Försäkringar listan över 
försäkringsbranschens (sakför-
säkringar) mest nöjda kunder.

- Jag tror folk uppskattar vårt 
engagemang och vår lokala när-
varo, säger Reine Olsson, mark-
nadschef för Dina Försäkringar 
Bohuslän.

Det är Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 
som varje år utför en opartisk un-
dersökning bland Sveriges försäk-
ringskunder.

- Vi har till och med ökat vår kund-
nöjdhetsindex i år. Vi har en konti-
nuerligt stigande kundtillströmning 
i hela Bohuslän, därför fl yttar vi i 
december till nya större lokaler på 

Dina – bäst i test
Kungsgatan i Uddevalla. Vi har för-
dubblat personalstyrkan i Bohuslän 
de fyra senaste åren.

Dina Försäkringar Bohuslän, som 
erbjuder försäkringar för villa, hem, 
barn, olycksfall, bil, fritidshus, båt, 
lantbruk, företag och fastighet, har 
även kontor i Fjällbacka.

Dina bryr sig
Dina Försäkringar Bohuslän (f.d. Bo-
husförsäkringar) är ett lokalt modernt 
försäkringsbolag som förenar gamla 
traditioner och anor med nya intres-
santa produkter. 

- Vi har bland annat attraktiva 
hemförsäkringar för unga människor. 
Vår fördel är att vi är tillgängliga och 
lätta att prata med. Inom Dina För-
säkringar har vi korta beslutsvägar.

Tel: 0522-64 66 60
info.bohuslan@dina.se

www.dina.se
Dina har nöjdast kunder i Sverige. Glad marknadschef hos Dina Försäk-
ringar Bohuslän – Reine Olsson.

Nöjda kunder rekommenderar
Dina Försäkringar Bohuslän samver-
kar med 60 andra lokala försäkrings-
bolag genom det gemensamt ägda 
Dina Försäkringar AB – därmed 
införlivas kännedom och närhet till 
kund med det stora bolagets resurser.

- På Dina Försäkringar ABs kontor 
i Stockholm jobbar 70 personer. Där 
har vi tillgång till all den specialist-
kompetens och produktutveckling 
som andra storbolag har.

Alla tonåringar är inte intres-
serade av idrott. För de som 
hellre spelar musik, dansar 
eller spelar dataspel fi nns 
ungdomsgården – nu i nya lo-
kaler.

I sommar har Strömstads ung-
domsgård varit nerpackad i fl ytt-
lådor. Tidigare ungdomsgården på 
Fredrikshaldsvägen byggdes om 
till äldreboende och den tillfälliga 
lösningen i Strömstiernaskolan var 
ingen hit. Det som var en het val-
fråga i höstas börjar nu ta form på 
allvar.

- Det blir sällan en bra lösning att 
erbjuda skoltrötta ungdomar en fri-
tidsmiljö i skolan. Med det nya huset 
på Röd hoppas vi att vi tillsammans 
med ungdomarna ska kunna fylla 
det tomrum som uppstått. Här kan 
vi erbjuda en bra ungdomsgård där 
de kunna känna sig hemma, säger 
Jan Vidar Seljegren, föreståndare 
för Strömstads ungdomsgård.

En meningsfull kreativ fritid
I höst har de 400 kvadratmetrarna 
på bottenvåningen vid Karlsgatan 
förvandlats från kontorslokaler till 
ungdomsgård. Två replokaler, en 
danssal, datarum, pingis- och bil-
jardbord samt kafé har tagit plats. 
Kanske kommer det till ett mörk-
rum för fotoframkallning. De 50-
talet ungdomar som regelbundet an-
vänder ungdomsgården i Strömstad 
har varit involverade i processen.

- Vårt uppdrag är att erbjuda en 
meningsfull fritid för dessa ungdo-
mar. Här har vi helt andra möjlig-
heter att uppfylla detta uppdrag, det 
blir ett klart lyft för verksamheten.

Gäddfi ske i verksamheten
Vid det södra brofästet har man inte 
bara ett relativt ostört läge – närhe-
ten till Strömsvattnet ger också nya 
möjligheter.

- Vi önskar bygga en brygga där 
vi kan ha en eka för dem som gil-
lar att fi ska och det gör fl era av våra 
besökare. Att kunna ta båten ut och 
dra upp en gädda eller två skulle bli 
perfekt. Beroende på de medel vi 
tilldelas siktar vi på att ha öppet sju 
dagar i veckan.

Studieförbunden 
med på resan
Jan Vidar är mån om att involvera 
andra aktörer och föreningar i verk-
samheten. Dartklubben har visat 
sitt intresse för att använda loka-
lerna liksom studieförbunden.

- Studieförbunden är snabba på 

Nytt hus på ungdomars villkorNytt hus på ungdomars villkor

att erbjuda kurser och studiecirklar 
som efterfrågas av ungdomarna på 
ett bredare sätt än vad vi kan göra. 
Det har redan investerat i exempel-
vis musikutrustning i ungdomsgår-
den. 

Från kaos till kreativitet. Ett nytt Ungdomens Hus, i nya lokaler och massor av jobb. Jan Vidar Seljegren, Strömstads ungdomsgårds föreståndare, orien-
terar sig i arkitektens ritningar. Det som var ett lättare kaos i september är idag en fungerande verksamhet.

För att låta sig inspireras till det 
nya Ungdomens Hus har fritidsle-
darna åkt på studiebesök i Västsve-
rige.

- Det viktigaste, som jag ser det, 
är att vi måste vara fl exibla och 

kunna lägga om inriktningen i 
verksamheten efter de behov som 
fi nns. För tio år sedan var det tabu 
med datorer och Internetuppkopp-
ling på ungdomsgårder, det skulle 
aldrig fungera idag. Dataspel är att 

jämföra med gårdagens sällskaps-
spel. Däremot är 70-talets pingis-
bord oslagbart, det funkar alltid, ler 
Jan Vidar.
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