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Miljoner till 
vattenförsörjningen 
på Koster
Vattenförsörjningen på Kosterö-
arna får 7,5 miljoner kronor i in-
vesteringsbidrag från Naturvårds-
verket.

En förstärkning av vattenförsörjningen 
till Koster har varit en förutsättning 
bland annat för byggande och drift av 
Kosterhavets naturum i Kostersundet.

Kosterhavets styrgrupp beslutade 
(30/9) att godkänna föreslagen överens-
kommelse mellan Naturvårdsverket och 
Strömstads kommun vilket innebar att 
Naturvårdsverket bidrar med 50 procent 
av investeringen, dock högst 7,5 miljoner 
kronor, avseende anläggande av en os-
mosanläggning som producerar dricks-
vatten av havsvatten. Valet av denna 
teknik istället för en ledning från fast-
landet är grundad på orsaker som högre 
driftsäkerhet och lägre investeringskost-
nad samt enklare genomförbarhet. Att 
anlägga en ledning över Kosterfjorden 
hade inte varit helt enkelt med tanke på 
djupet och risken för skador som hade 
blivit mycket komplicerat och kostsamt 
att åtgärda. 

Dags att anmäla 
nya pristagare
Strömstads kommun söker nomi-
neringar till Kultur- och ungdoms-
ledarprisen. Sista förslagsdag 15 
november.

Kulturpriset: Kulturpristagare skall vara 
eller ha varit verksam inom Strömstads 
kommun. Kulturpriset skall utdelas till 
person eller person som inom kulturom-
rådet gjort en märklig insats eller utfört 
en värdefull gärning för Strömstad.

Ungdomsledarpriset: Ungdomsledar-
pristagare skall vara eller ha varit verk-
sam inom Strömstads kommun. Ung-
domsledarpriset skall utdelas till person 
eller personer som inom föreningslivet 
gjort en värdefull insats för ungdoms-
verksamheten. 

Förslag på pristagare skall vara kom-
munen tillhanda senast den 15 november 
under adress:
Strömstads kommun, Kommunlednings-
kontoret, 452 80 Strömstad alternativt 
via e-post: kommun@stromstad.se

För mer information, kontakta Jan 
Palmblad, 0526-193 19.

Gott betyg till 
äldreomsorgen
Statistiska centralbyrån (SCB) 
genomförde i våren 2008 en om-
fattande medborgarundersökning 
i Strömstad. Resultatet av enkä-
ten visar att kommuninvånarna i 
Strömstad anser att Strömstad är 
en bra plats att leva och bo på.

Om man tittar närmare på det betyg som 
kommuninvånarna i Strömstad gett äld-
reomsorgen visar det sig att kommun-
invånarna betygsätter äldreomsorgen 
relativt högt jämfört med invånarna i 
andra svenska kommuner. Nästan var 
tredje medborgare, 32 procent, tycker att 
äldreomsorgen är mycket bra, 44 procent 
tycker att äldreomsorgen är bra, medan 
endast var fjärde medborgare, 24 pro-
cent, har uppgett att man tycker att äldre-
omsorgen inte alls är bra.

De unga danskarna Camilla och Fred-
rik har under fl era år studerat och ar-
betat över hela världen. Vad vore inte 
naturligare än att slå sig ner i ett gräns-
land? Nu har även Strömstad sina egna 
glaskonstnärer, med öppen verksamhet 
året runt.

I augusti öppnades portarna till nya Glassa-
longen på Surbrunnsstigen.

- Jag och min svenska fl ickvän var här på se-
mester förra året och fastnade för Strömstads 
charm. Då föddes tankarna: Varför inte starta 
en glashytta här? säger Frederik Thomsen.

Efter tio år i branschen var läget rätt för att 
pröva sina egna vingar och vad var inte na-
turligare än att ringa upp sin gamle vän från 
högskolan i Danmark och tillika glasblåsare 
Camilla Mikkelsen?

Globetrotters i glasblåsning
Som unga kreativa, nyfi kna och drivna glas-
konstnärer har både Frederik och Camilla kaj-
kat runt i världen för att skaffa sig nödvändiga 
kunskaper och erfarenheter.

- Förra året bodda jag i Tromsö i Nordnorge 
och jobbade i en liten verkstad. Jag är utbildad 
i Kosta Boda, därefter har jag även arbetat i 
USA, säger Frederik.

Camilla tog klivet på andra sidan jordklotet 
innan hon hittat hem i Strömstad:

- Jag utbildade mig på Bornholm i Dan-
mark, därefter har jag arbetat i England, på 
Island och i Nya Zeeland.

Satsar på julhandeln
I sommar har de bildat eget bolag och arbe-
tat hårt med att renovera lokalerna, blidkat 
brandmyndigheterna och köpt in nödvändig 
utrustning för att komma igång. Den stora 
ugnen kostade 150 000 kronor och gasolen 
för att värma upp de två ugnarna kostar 25-30 
000 kronor, per månad.  Råglaset, som köps 
från Småland, går även det på 10 000 kronor 
per månad. Hittills har det nästan bara varit 
utgifter, nu går det runt, men lön kan de ännu 
inte ta ut.

- Vi får leva på våra sambos än så länge, ler 

Konstnärer med känsla för glas
Klassiska Surbrunnssalongen värms upp av unga glasblåsare

Frederik. Vi har börjat uppvakta företag och 
myndigheter i Strömstad för att kunna levere-
ra beställningsverk, julklappar eller uppföra 
utsmyckningar. Vi hoppas även att stundande 
julhandeln kan hjälpa oss en del.

Bruksföremål av det personliga slaget
Men lusten till att uttrycka sig i glas är en 
stark drivkraft och framtidstron orubblig hos 
dem båda. Vad är det med glasblåseriet som 
är så fascinerande?

- Materialet, det fi nns inga begränsningar 
och man blir aldrig färdiglärd. Det är oerhört 
roligt och man blir aldrig trött på det. Varje 
dag är en ny spännande dag, säger Fredrik.
På frågan om man kan se ett danskt uttryck 
eller design i deras glas tvekar de en aning.

- Kanske, kan man göra det. Det är möjligt. 
Framför allt kan man se personliga uttryck i 
vår produktion. I höst har vi mest gjort bruks-
föremål, där vi följer egna serier som våra 
kunder kan komplettera efter hand, förklarar 
Camilla.

Jobbar hela tiden ihop
Frederik och Camilla tänker annars väldigt 
lika runt sitt yrke. Det är en förutsättning, för 
att vara glasblåsare kräver sin trogne medar-
betare.

Frederik förklarar:
- Glaset är över 1200 grader när vi tar det ut 

ur ugnen. Då måste vi jobba snabbt. Kyls gla-
set ner till under 500 grader spricker det. Där-
för behöver man alltid en assistent när man 
jobbar. Halva dagen hjälper jag Camilla och 
andra halvan assisterar hon mig. Samarbetet 
är viktigt och dialogen nära.

Bränner ni er aldrig?
- Sällan nu för tiden. I början var det oftare, 

man lär sig av nödvändighet – det gör hemskt 
ont.

Het arbetsdag
En hektisk och svettig arbetsdag kan de pro-
ducera 25-30 glas var. I lokalerna kombineras 
hytta med butik, utställningshall och kontor. 
Glassalongen i Surbrunn är öppen tisdag till 
söndag kl. 10-18.

Råglaset blir som sirap när det värms upp till 1200 grader. Det gäller att arbeta snabbt två och två innan glaset kyls ner. Camilla  och Frederik 
känner varandra väl och jobbar effektivt ihop.

Grus och soda blir till skimrande kristall efter 
glaskonstnärernas skickliga handlag. Även 
färgerna består av krossat glas. Allt som säljs 
har de själva producerat i hyttan. 

Fakta:

Hälsokällan Lejonkällan upptäcktes vid 
Surbrunn 1779 och markerade därmed 
starten för Strömstad som kurort. 1830 
byggdes Surbrunnssalongen. Under 
1800-talet blev Strömstad en riksbekant 
plats för tillresande brunnsgäster. Om-
fattande baler hölls även i Surbrunns-
salongen som under 1900-talet främst 
fungerat som samlings- och möteslokal. 
I hyttan står en rekonstruktion av Lejon-
källan. Vattnet idag är mest av grundvat-
tenskaraktär.


