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Strömstads Badanstalt är ett av Sveri-
ges vackraste och mest använda bad-
hus.

- Med Bad, Träning och Spa fullföljer 
vi en kurortstradition som går tillbaka 
till 1700-talet. Det har blivit en succé, 
säger chefen Michael Johansson.

Strömstads badanstalt, från 1909, är idag en 
komplett och modern bad- och friskvårdsan-
läggning med bassänger för motion, rekrea-
tion och lek. För dig som vill träna fi nns ett 
stort utbud av gruppträning och gym. Vill du 
ta hand om kropp och själ, uppmanas till be-
sök i husets vackra Spa.

- I samband med renoveringen tidigare i år 
glasades balkongen in och vi har på så sätt 
ökat relaxavdelningen vid bassängkanten 
samtidigt som den fantastiska utsikten blivit 
än mer framträdande. 

Energi och glädje
Strömstads Badanstalt har med uthålligt och 
professionellt arbete lyckats fördubbla be-
söksantalet jämfört med för tio år sedan.

- Vi arbetar engagerat, med stor glädje och 
omsorg för att ge våra kunder kvalitet och ett 
bemötande de aldrig glömmer. Vi bryr oss 
verkligen och alla ska känna sig varmt väl-
komna till oss. Jag är stolt över huset, verk-

Unna dig det goda livet

samheten och inte minst vår fantastiska per-
sonal. 

Besökssiffrorna visar också på att ström-
stadsborna känner lika stor stolthet över sitt 
unika badhus. Även 140 företag i kommunen 
har friskvårdsavtal för sin personal.

Livsglädje och livsviktigt
För att få nästa generations strömstadsbor 
att känna sig hemma i sitt badhus anordnar 
anläggningen uppskattade aktiviteter som 
funky kidz, vattendisco för 11-12-åringar och 
simundervisning för alla skolklasser.

- Strömstads elever i klass 5 har 97–procen-
tig simkunnighet, det är mycket bra, men vi är 
inte nöjda. Vi ska nå 100 procent, ler Michael 
Johansson.

Klubbmedlemmar hos Strömstads Badanstalt har fri tillgång till bad och träning samt ytterli-
gare förmåner. 

Tel: 0526-196 00
Fax: 0526-196 10

www.stromstad-bad.se
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Color Line AS har över 3000 
medarbetare, dominerar den 
totala norska färjetrafi ken och 
är en nytänkande aktör med 
Skagerack som hemmahav. 

- Trafi ken Strömstad-San-
defjord är en betydelsefull 
del av verksamheten med stor 
volym, bekräftar Peter Datek, 
marknadskonsult. 

Av Color Lines 4,2 miljoner rese-
närer årligen står trafi ken Ström-
stad-Sandefjord för ca 1,2 miljoner. 
Vid starten 1986 hade linjen 67 000 
resenärer.

- Det är glädjande med den positi-
va utvecklingen. De senaste åren har 
vi nått en stabil volym, färjetrafi ken 
är etablerad, nu är det viktigt att vi 
fortsätter att erbjuda resor som över-
träffar våra kunders förväntningar.

Nytänkande
På sträckan Oslo-Kiel har Color 
Line två av världens största kryss-
ningsfartyg, Color Fantasy och Co-
lor Magic. Den senare invigdes så 
sent som i september 2007.

- När Color Fantasy sjösattes i 
december 2004 var färjan den åt-
tonde största i världen i kryssnings-
segmentet och störst i världen som 
kombinerade kryssningsfartyg med 
bildäck. Color Line har introducerat 
kryssningskonceptet på Skageracks 
linjetrafi k. Vår ägare har förmåga 
att tänka nytt och vågar investera 
stort i nya moderna båtar för fär-
jetrafi ken på Skagerack, det lovar 
även gott för oss som jobbar med 
Strömstad-Sandefjord.

Color Line sätter färg på vardagen

Trafi ken Oslo-Kiel har blivit en 
succé, inte minst på den stora tyska 
marknaden som uppskattar minise-
mestrar i lyxförpackning.

Snabbgående färjor
Just nu bygger Color Line, på varv 
i Finland, två nya snabbgående fär-
jefartyg – Superspeed – för trafi k 
Larvik-Hirtshals och Kristiansand-
Hirtshals. Fartygen kommer att 
kombinera service, kvalitet, mo-
dern design och volym med snabb 
hastighet. På de aktuella sträckorna 
närmast halveras åktiden jämfört 
med idag.

- För Color Line är Hirtshals, 
med dess utmärkta läge vid viktiga 
kommunikationsleder, den ultimata 
hamnen för vidare trafi k på konti-
nenten. Med Superspeed tar Color 
Line ytterligare ett steg som tar fär-
jetrafi ken på våra hav till en annan 
dimension.

Första Superspeed (211 m lång, 1 
900 passagerare och en marschfart 
på 27 knop) invigs i februari 2008 
på sträckan Kristiansand-Hirtshals 
och i maj på sträckan Larvik-Hirts-
hals. Tel: 0526-620 00

Fax: 0526-146 69
www.colorline.se

Color Magic, systerfartyg till Color Fantasy invigdes i september 2007, är 224 meter lång och 15 våningar hög. 
Kryssningsfartyget, det största i sitt segment i världen, trafi kerar sträckan Oslo-Kiel.
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Fakta:

Color Line AS är ett helägt dot-
terbolag i Color Group ASA. 
Color Lines linjenät sträcker 
sig över åtta hamnar i Sverige, 
Norge, Danmark och Tyskland. 
Företaget är Norges största 
cruiserederi med en fl otta som 
består av nio fartyg.

Color Line AS ägs av den 
norske affärsmannen Olav 
Nils Sunde. Rederiet trafi kerar 
linjerna; Strömstad-Sande-
fjord, Larvik-Hirtshals, Kris-
tiansand-Hirtshals, Oslo-Kiel, 
Oslo-Fredrikshamn och Ber-
gen-Stavanger-Hirtshals.

Verksamheten omfattar 
person- och godstrafi k samt 
cargo- och hotellverksamhet 
(Color Skagen i Danmark).

Miljöarbetet är prioriterat 
inom Color Line. Rederiet sit-
ter med i fl era internationella 
organ för säkerhet och miljö 
och 2001 fi ck Color Line Oslos 
miljöpris för sitt arbete. Co-
lor Line sponsrar även olika 
idrottsevenemang och arenor, 
bland annat moderna Color 
Line Arena i Hamburg.

Color Line trafi kerar sträck-
an Strömstad-Sandefjord med 
fartygen Color Viking och 
Bohus, 5-6 avgångar dagli-
gen från respektive hamn, och 
överfarten tar 2,5 timmar.


