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Hur lätt är det 
att resa från Rygge?

Lätt att resa till fl ygplatsen. Lätt att parkera bilen.
Vi kallar det en god start på resan.
www.ryg.no

Ganska 
lätt

Din närmaste fl ygplats!
Spar tid, res från Moss Lufthavn Rygge!
Vi har spännande destinationer, 
goda kollektivmöjligheter, 
tillräckligt med parkeringsplatser och 
tax-free på avgång/ankomst.
Välkommen!
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i Strömstad i Strömstad 
är en tidning om 
Strömstads kommun

Frågor om innehållet 
besvaras av:
Jan Palmblad, 
tel: 0526-193 19
E-post: 
jan.palmblad@stromstad.se

Ännu en tidning från 

Det fi nns nog ingen som inte har förstått att världs-
ekonomin, framför allt i bankväsendet med tillhörande 
kreditinstitutioner, har gått i baklås. Strömstad kom-
mun har ”förlorat” cirka 14 – 15 miljoner i uteblivna 

skatte- och ut-
jämningsbidrag 
på sex månader. 
Förvaltningar-
na har tvingats 
till besparingar 

för att om möjligt, nästa år kunna ge åtminstone sam-
ma servicegrad, som vi för närvarande ger våra bru-
kare.

Finns det då inget att framdeles kunna glädja sig åt?  
Jo, vi skall glädja oss att Strömstad fortsatt är en att-
raktiv kommun som har stor potential. Vi kan fortsatt 
räkna med att vara en attraktiv besöksort. Vi har i vår 
kommun entreprenörer, företagare och affärsmän, som 
ser till att tillvarata denna attraktivitet och genom sina 
outtröttliga marknadskampanjer och arrangemang, 
tillfredsställer mängder av återkommande turister och 
investerare. Vi vet att nya bostadsområden är under 
utveckling. Vi driver planeringen, utvecklingen och 
färdigställandet av ny industrimark. Kommunens bo-
stadsbolag sätter snart spaden i jorden för ytterligare 
cirka 60 lägenheter i Strömstad och 12 på Rossö. Även 
om vi ekonomiskt måste inse att det handlar om ”över-
vintring” tvekar vi inte att fortsatt driva de frågor som 
långsiktigt kommer att gagna kommunens skattebeta-
lare. Det viktiga är inte att ”stänga butiken” och frysa 
läget. Det viktiga är att inse hur vi, på ett ansvarsfullt 
sätt, skall hantera Era pengar så att de kommer Er till-
godo i framtiden.

Tillsammans 
tar vi 
Strömstad 
genom 
fi nansstormen
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