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Det som började för drygt 40 
år sedan under blygsamma 
former vid Svinesundsgrän-
sen är idag ett företag i kraf-
tig tillväxt med 280 medarbe-
tare i sju länder.

- Jag trivs väldigt bra med 
ett utmanande yrke i en orga-
nisation med väldigt skön ge-
menskap, säger Kajsa Oder-
brant, vikarierande platschef 
vid kontoret i Svinesund.

KGH (efter grundaren Karl Ger-
hard Hansson) erbjuder sina kun-
der allt som behövs för en snabb, 
säker och punktlig gränspasse-
ring. KGH är ett tjänsteföretag 
som erbjuder tulltekniska lös-
ningar i samband med import och 
export vid handel med tredje land. 
KGH förenklar kundernas vardag 
– företaget transporterar själv inga 
varor. 

KGH är idag ett av Skandina-
viens ledande företag inom tull-
hantering.

Ägare för tillväxt
Sedan juni i år ägs KGH av Stock-
holmsbaserade riskkapitalbolaget 
Procuritas.

- Det känns mycket bra. Vi har 
våra ägare med oss i utvidgningen. 
De är fi nansiellt starka och KGH 
har en mycket god likviditet. Vi 
kommer att fortsätta vår expansi-
on, menar Martin Andersson, ope-
rativt ansvarig i Strömstad där han 
ansvarar för enheterna vid Svine-

KGH förenklar gränshandelnKGH förenklar gränshandeln

sunds gränsövergång, färjetermi-
nalen i Strömstad och huvudkonto-
ret på Surbrunnsgatan i Strömstad, 
totalt 65 medarbetare.

KGH:s kraftiga tillväxt resul-
terade förra året i DI:s utmärkelse 
Gasellföretag. Företaget har även 
kreditvärderingen AAA.

På plats vid EU:s yttre gräns. 
KGH bidrar starkt till att 
gränshandeln och varufl ödet 
förenklas och har ett nära och 
gott samarbete med 
Tullmyndigheten. 
På bilden Martin Andersson och 
Kajsa Oderbrant framför kontoret 
vid nya Svinesundsbron.

Tel: +46 526 628 00
Fax: +46 526 285 30

www.kghspedition.com

Specialistkunskap ger fördelar
KGH:s styrka är dess oberoende 
ställning, långa branscherfarenhet 
och specialistkompetens. Förutom 
att bistå företag med tullhantering, 
erbjuder KGH även rådgivning, 
konsultation, utbildning, intrastat-
redovisning med mera.

- Vi har stora multinationella kon-
cerner och småföretag som kunder 
där vi anpassar våra tjänster efter 
deras behov. Våra kunder ska tjäna 
på vår service och fokusera på sin 
kärnverksamhet. Jag förvånas själv 
över vår supportavdelnings fantas-
tiska kunskap om lagar, regler och 

förordningar – från momssatser till 
transitering.

KGH certifi erar även importö-
rer, exportörer och transportörer 
enligt AEO (Authorized Economic 
Operator) – vilket ger lättnader vid 
gränspassager inom EU. AEO in-
förs januari 2008.

Ronnie Brorsson
Kommunstyrelsens ordförande
ronnie.brorsson@stromstad.se
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Nu har snart ett år gått sedan en den nya majo-
riteten i Strömstad tillträdde och jag skall här 
informera lite om vad som hänt under året. 

Bostadsfrågan är alltid aktuell och där önskar 
vi alla att saker och ting kunde gå lite fortare 
men att skapa detaljplaner m.m. tar tid. Vi kan 
ändå glädjas åt att ett nytt område vid Ånne-
röd kommer igång med byggnation (27 tom-
ter) nu innan nyår. Vi hoppas att HSB området 
vid Mellbydalen också kommer igång på an-
dra sidan nyår, detta är ett stort område och på 
sikt drygt hundra hus. Detta skapar då också 
en rörlighet på bostadsmarknaden och frigör 
då lägenheter. Vårt kommunala bostadsbolag, 
Strömstadsbyggen kommer under 2008 att 
starta byggnation av ca: 60 lägenheter.

Befolkningsutvecklingen under 2007 slutar 
på noll. Här hade vi hoppats på åtminstone 
50 st. ytterligare invånare i vår kommun. Ser 
ändå med tillförsikt mot ett bättre 2008.

Strömstad skall utvecklas med omsorg
Inom Barn & Utbildningsförvaltningen har en 
ny förskoleavdelning startats i Skee. 
Elevhem för gymnasieelever har också kommit 
igång på Roddaren. Detta är en gammal fråga 
som äntligen fi ck sin lösning. Det verkar också 
som att en bussförbindelse från Ed-Bullaren 
Strömstad kommer att starta vilket är viktigt 
för gymnasieskolan. Detta förutsätter då själv-
klart också en kraftfull marknadsföringsinsats 
i dessa områden. 

Kärnverksamheten är trots allt det viktigaste. 
Kommuninvånarna skall erhålla en god service 
och här kan jag ibland känna att förväntningarna 
ökar hela tiden på vad en kommun skall klara av. 
Vi måste därför fundera över: vad skall kommu-
nen syssla med?, vad är en kommuns ansvar?, 
vilka förväntningar bör vi som medborgare ha 
på kommunen?

En fråga som fått mycket uppmärksamhet är det 
kommande avtalet gällande Canningområdet 
och Bastekärrsområdet. Det arbetet löper på och 
i skrivande stund håller jurister på att gå igenom 
avtalet. Vi hoppas ganska snart komma till ett 
undertecknande. Att denna fråga är angelägen 
för Strömstadsborna har vi verkligen märkt då 
kommentarerna varit många. Det är viktigt att 
få igång Bastekärrsområdet då vi i dagsläget 
har stor brist på verksamhetsmark för företag 
som önskar etablera sig eller fl ytta inom vår 
kommun. Därför är det också viktigt att en stor 
aktör kan få fart på området. Vi kommer själv-
klart också att försäkra oss om mark till mindre 
lokala företag som också önskar etablera sig på 
Bastekärr.
Det råder ingen brist på förfrågningar kan jag 
försäkra Er.

Nationalparken i Kosterhavet är ett annat stort 
projekt som pågår i vår kommun. Debatten har 
hittills till stor del präglats av olika åsikter och 
särintressen. Det verkar som att samsynen i 
olika frågor har ökat och det är en förhoppning 
att arbetet under 2008 skall kunna löpa på som 
beräknat. För att invigning skall kunna ske 
2009 krävs att ”Naturum” ej överklagas efter-
som då byggnationen förmodligen skjuts fram 

ett år då man ej får bygga under våren och 
sommaren pga. av vissa omständigheter. Att 
kunna se vilka möjligheter som en etablering 
av Sveriges första marina nationalpark kan 
innebära är svårt. Själv är jag övertygad att 
det fi nns stora möjligheter för entreprenörer 
att utveckla något bra. Det gäller att kunna se 
dessa möjligheter.

Tänkte även ta tillfället i akt att berätta var-
för en kommun ej kan vara nöjd med att ha 
ett ekonomiskt resultat som slutar på noll. Jag 
möter ibland människor som säger: 
Jaha, kommunen gick med 5 miljoner plus, 
vad skall Ni göra med alla dessa pengar?
Strömstad kommun har liksom alla andra 
kommuner en pensionsskuld dvs. kommunen 
måste avsätta pengar till kommande pensio-
ner för sina anställda. Många kommer ganska 
snart att gå i pension vilket innebär att mera 
pengar måste avsättas för detta. Kommunen 
har också som målsättning att inte låna till 
investeringar vilket vi i dagsläget ej klarar. 
Dessutom uppstår det oförutsedda händelser 
varje år och det behövs en buffert (resultatet) 
för dessa händelser.
Vi har dessutom ambitionen att inte använ-
da alla intäkterna från färjeverksamheten i 
driftbudgeten för kommunen, det görs idag. 
För att klara ovanstående bör kommunens re-
sultat ligga på åtminstone ca: 15 milj. Det är 
precis som i vår privatekonomi. Vi önskar ha 
pengar för att klara oförutsedda utgifter och 
lite sparande. Det är endast storlek på peng-
arna som är skillnaden.

Jag tycker vi i Strömstad bor i en otroligt 
fi n kommun med många olika värden. Att 
utveckla den i samklang med att bevara alla 
dessa värden är ett stort ansvar och samtidigt 
den stora utmaningen. Det gäller oss alla.
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Sveriges första marina 

nationalpark allt närmare

Se sidan 6 Fo
to

: A
nd

er
s 

Ty
sk

lin
d


