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”Vi fi xar vad du behöver” Strömstad Golv AB säljer och lägger 
golv för de allra fl esta ändamål.

- Vi erbjuder allt från parkettgolv 
till våtutrymmen, säger delägare Rolf 
Fransson.

Sedan 1991 har Strömstad Golv AB verkat i 
Strömstad och Tanum med att erbjuda golv 
till försäljning och på entreprenad. Rolf grun-
dade företaget tillsammans med Bosse och 
Rolf Johansson. 

Försäljningen sker i Färgtemas och Com-
forts butik på Oslovägen 41.

- Vi vänder oss till såväl privatpersoner, fö-
retag som kommuner. 

Just nu har företaget uppdraget från Peab 
att lägga parkettgolv i de 35 nya lägenheterna 

Golv för alla smakerGolv för alla smaker

Strömstad Golv erbjuder allt inom golv. På bilden Rolf Fransson, en av tre delägare.

på Tången. Strömstad Golv AB är också fl itigt 
anlitad av Byggnadsfi rman Mattson & Nils-
son, NCC, Skanska, Bohusbyggarna, Ström-
stadsbyggen och Strömstadslokaler. Från 
Norge har företaget även många kunder som 
främst efterfrågar exklusivare trägolv.

Kvalitet och kompetens
Genomgående hög kvalitet och kompetens i 
arbetet kan bland annat intygas genom med-
lemskap i Företagarna, GVK och GBR. Före-
taget samarbetar endast med de stora golvle-
verantörerna som Pergo, Forbo, Tarkett och 
Bona. Dessutom är Strömstad Golv AB auk-
toriserade av GVK för arbete i våtrum.

Strömstad Golv AB har fem medarbetare.

Det är du som får våra gäster att känna 
sig välkomna och ser till att de får en 
trevlig vistelse här i vår vackra stad.

Du lagar god mat åt dem, bjuder på ditt hem 
och dina smultronställen och inte minst på dig 
själv. Säkert gör du också de där utfl ykterna 
med dem som du så länge tänkt att du borde 
ha gjort, åker ut till Hilma Svedahls Alaska, 
tar en tur till Koster, badar på Capri och tar en 
öl eller en middag på stan.

Minnesvärt besök
Allt det där man gör när man får vänner och 
familj på besök sätter en extra guldkant på 
tillvaron och gör besöket minnesvärt både för 
dig som värd och för dina gäster.
Visst är det då du dessutom upptäcker din 
egen trakt och allt som oftast blir förvånad 
över hur mycket den faktiskt har att erbjuda!

Besöker familj och vänner
Hur kan jag veta att du har det så här? Ja fak-
tiskt så vet jag det inte säkert men den allra 
största anledningen för varför människor re-
ser och besöker nya platser och ställen är för 
att hälsa på familj och vänner. Som de fl esta 
av oss har gjort fl ertalet gånger.
 
Varför kommer gästerna?
Några andra anledningar till att gästerna 
kommer till ett visst ställe är att det är en gäst-
vänlig plats och att den är lätt att ta sig till.
Så är det väl med Strömstad. Man kan ta sig 
hit med bil, tåg, buss, båt och fl yg och restiden 
blir allt kortare tack vare nybyggda vägar och 
fl ygplatser.
Dessutom krymper vår värld så nu kommer 
det besökare från många olika länder. En ny 
trend som vi har upptäckt bland turisterna 
som besöker oss är att amerikanarna gör pre-
cis som vi - fast tvärtom. De hyr eller köper 
en bil i den stad de ankommer och bilar sedan 
runt i Skandinavien för att hitta sina rötter, 
träffa sina släktingar, eller bara för att upp-
leva våra länder här uppe i Norden. Sedan 
lämnar eller säljer de bilen efter 3-4 veckor 
och fl yger hem igen.

Turismen - en exportbransch?
Turismen är en exportindustri. Det kallas ex-
port fastän besökarna kommer hit och gör av 
med sina pengar här i landet. Hur stor var då 
exporten år 2005? Sverige exporterade per-
sonbilar till ett värde av 60 miljoner, järn & 
stål till ett värde av 58 miljoner, livsmedel 
till ett värde av 28 miljoner och turism till ett 
värde av 62 miljoner. Inte illa!
Sverige har blivit ett turistland! Också. 
Vilken typ av företag ingår i turism? Hotell, 
campingar, stuguthyrare, privatrumsuthy-
rare, restauranger, butiker, kommunikationer, 
kultur, sport, nöjen diverse arrangemang och 
en hel del till.

Lång tradition som turistort
Strömstad har varit en havskurort sedan 1779 
och vi har många företag som jobbar inom tu-
rismen idag. Våra offi ciella siffror säger att vi 
har ca 70 000 besökare i vår kommun en solig 
sommardag. Vi hade drygt 600 000 gästnätter 
2006 på mer än 40 boendeanläggningar, häri 
ingår gästhamnarna men  inte privatrum och 
privata besök. Här fi nns mer än 200 butiker 
och mer än 40 restauranger. Det fi nns ett antal 
företag som jobbar med spa, hälsa, friskvård 
och skönhet. Många arbetar också med akti-
viteter som båtuthyrning, kajakpaddling, gui-
dade vandringar, skådespel, festivaler kurser, 

I Strömstad händer alltid något! Läs mer på www.stromstadtourist.se, www.stromstad.se , i Föreningsnavets sport- och föreningskalender och i 
Sommarprogrammet som kommer ut i juni. Du är också alltid välkommen att titta in till oss på turistbyrån för att hämta information om vad som 
fi nns att göra både i Strömstad och lite varstans.

www.stromstadtourist.se

golf och minigolf. Dessutom har vi vår natur 
och vårt hav, våra öar och alla våra fantas-
tiska människor som bor och verkar här i stan. 
Så nog fi nns det mycket att se och göra hela 
året om. 

Tryggt
Strömstad är tryggt. Det säger ni som bor 
här och det känns tryggt. Något annat som 
Strömstadborna säger är ”Jag skämmer bort 
mig själv -  jag bor i Strömstad”

Solweig Adolfsson

www.stromstad.se

Fakta: Strömstad Tourist

Vi i Strömstad Tourist ekonomisk för-
ening är en företagsorganisation för alla 
företag inom och runtomkring besöks-
näringen, vår uppgift är att marknads-
föra Destinationen Strömstad-Koster, att 
driva turistbyrån, att tala för turismens 
betydelse för vårt samhälle och att arbeta 
för att våra besökare får ett gott bemö-
tande. Vi är idag ca 240 medlemsföretag 
och vi hälsar fl er välkomna! Kontakta 
oss så berättar vi mer.

Strömstad Tourist, Solweig Adolfsson, 
Turistchef, Telefon 0526-62330.

Du är den viktigaste personen i StrömstadDu är den viktigaste personen i Strömstad
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