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Vill ha ny
industribyggnad
STRÖMSTAD
Strömstad Marinservice vill
bygga en ny industribyggnad
på Prästängen med plats för
sex nya företag, strax bredvid
sin egen båthall. En investering
på cirka 8 miljoner kronor.

Strömstad Marinservice sysslar
med försäljning av båtar och båtutrustning, samt vinterförvaring.
Nu vill företaget expandera och har
lämnat in en ansökan till miljö- och
byggnämnden i Strömstad om att
få uppföra en ny byggnad bredvid
båthallen.
– Tanken är att det ska bli en stor
hall på 1 070 kvadratmeter, med
plats för sex företag. Vi har redan
företagen klara, det är både lokala
företag härifrån och andra som
kommer utifrån, säger Clas Båtta,
vd för Strömstad Marinservice.
Ett av företagen som vill flytta
in är Toftedals Rör och Värme,
etablerat i Strömstad sedan tidigare.
Hur stor investering är detta?

– Det ligger på cirka 8 miljoner
kronor, säger Clas Båtta.
När kan byggnaden stå klar?

– Den kan vara färdig i juni om vi
får bygglov snart, vi hoppas det går
så fort som möjligt.
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HAVTORNSDRYCK. Paula Widén satsade på havtorn och åkte till Dublin för att representera innovativa idéer inom EU:s landsbygd.

Rekordmycket
knark

Idérik innovatör fick
representera Sverige

SVINESUND

TANUM

Hela 194 kilo amfetamin stoppades i tullen på Svinesund
förra året. Det är rekord.

Paula Widén som tillsammans
med sin make Paul driver
Widéngården i Tanumshede
blev uttagen att representera
Sverige, när innovativa idéer
inom EU:s landsbygd samlades
i Dublin.

JAKOB SIMONSON

Enligt Halden Arbeiderblad är
det en tredubbling av beslagen från
2014 då tullarna tog 65 kilo.
– Orsaken kan nog vara en kombination av att det dels förs in mer

Redan i januari i fjol
gjorde tullarna ett
jättebeslag av 100
kilo amfetamin
narkotika i Norge. Dels har vi duktiga tjänstemän och bra hjälpmedel
som scanner, narkotikahundar och
kameror i kampen mot att stoppa
narkotikan, säger sektionschef
Wenche Fredriksen.
Redan i januari i fjol gjorde tul�larna ett jättebeslag av 100 kilo
amfetamin i ett reservhjul på ett
lastbilsflak. Det var värt 50 miljoner och det näst största beslaget av
amfetamin i Norge. Man beslagtog
också ett parti av 200 kilo hasch i
fjol.
Svinesundstullen tiodubblade
också kokainbeslagen förra året
från 5 till 51 kilo jämfört med 2014
och dubbelt så mycket heroin.
JENNY BORG
0526-624 14 jenny.borg@stnb.se

Sedan 1998 och ett första pris,
som Paula Widén delade med sin
syster, för bästa projektidé inom
landsbygdsutveckling, har Paula
Widén och hennes make Paul, satsat på havtorn, och numera även
aronia-bär. Sedan 2000 har de odlat
havtorn på gården i Tanumshede
och bland annat sålt frysta bär,
drycker och marmelad.
I december satte hon sig på flyget
till Dublin. Hon var en av 45 utvalda landsbygdsföretagare i EU och
den enda från Sverige, som utsågs
att representera innovativa idéer
inom EU:s landsbygdsprogram
EIP-AGRI.
– VANLIGTVIS SÅ brukar det bara
vara EU-delegater och representanter från Jordbruksverket med
flera, men nu bjöd de även in
landsbygdsföretagare, berättar
Paula.
Hon är med i en uppfinnarförening som i sin tur är med i Landsbygdsnätverket. Det var så de fick
höra att Landsbygdsnätverket

Innovationsstöd
via EIP-Agri
* Regeringen har avsatt ungefär
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GÅRDSBUTIK. Förutom att sälja sina produkter till affärer har Widéngården
en liten gårdsbutik.

sökte ”innovatörer som har en historia”.
– Jag sökte, blev uttagen och vi
blev då det enda företag som åkte
från Sverige. Det var ett två dagar
långt seminarium och workshops
med cirka 200 personer från hela
Europa. Hela seminariet handlade i
stora drag om hur och varifrån man
hämtar information.
Vad har du tagit med dig från seminariet?

– En aha-upplevelse, är det så
här man jobbar för vår sak i EU?
Det visste jag inte. Sen var det nytt
för mig att det finns ett sådant
stort nätverk för landsbygdsfrå-

gor i Europa. Det är meningen att
företagare ska kunna dela med sig
och söka information i nätverket,
men hur det kommer att fungera i
praktiken vet jag inte än.
Men att dela med sig av information via nätverket väckte också
frågan om lantbrukare verkligen
vill det.
– Lantbrukare är företagare,
så det är ingen självklarhet att
man vill dela med sig av sin kunskap. Historiskt sett har det varit
så eftersom det är en grupp som
har haft liknande ersättning. Till
exempel har mjölkbönder haft

samma mjölkpris. Men nu finns

440 miljoner kronor till stöd för
innovationsgrupper.
* Innovationsstöd kan sökas året
om hos Jordbruksverket och gäller
jordbruk, trädgårds- och rennäring.
* Stödet ska utveckla idéer och
hitta en lösning på en utmaning
tillsammans med andra i en innovationsgrupp.
* Innovationsnätverkts syfte är att
innovationsgrupper ska kunna knytas samman med bland annat rådgivare, forskare och organisationer.
* Mer information finns på landsbygdsnatverket.se och jordbruksverket.se

det ett större lönsamhetskrav på
lantbrukare och landsbygdsföretagare.
Vad blir nästa steg?

– Jag är väldigt nöjd och glad
över det vi genomfört och att vi
vågat satsa. Men det finns mycket
idéer fortfarande i huvudet, lite
för många kanske, säger Paula och
skrattar.
– Det hade varit roligt att få ut
lite mer recept, ett enkelt tips i
förkylningstider är att värma aroniadryck med lite julkryddor som
blivit över till en värmande nyttig
shot.
MAJA NILSSON

