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Strömsbergs vandrarhem är en av de platser i Trollhättan som blivit
populärare för varje sommar. Det idylliska vandrarhemmet med stadens
kanske vackraste utsikt besöks varje år av ett allt större antal turister från
de mest skilda håll i vår värld, och samtliga som en gång varit på
vandrarhemmet menar att vackrare och mer trivsamt ställe kan man
knappast finna i Sverige. Det märks också på de beställningar på rum
som man får till vandrarhemsexpeditionen. Under juli månad, omtalar
föreståndaren fru Kerstin Haddemo, har vi inte kunnat ta emot en hel
del av de som önskat rum på vårt vandrarhem.
− Vi undrade vidare vilka rum som är de mest eftertraktade?
− Här ligger de så kallade familjerummen i topp. Redan under de dagar
som gått av juli har vi haft samtliga familjerum fullbelagda och det är
också denna typ av beställningar vi oftast inte kan ta emot. På de övriga
rummen, det vill säga sovsalarna, finns det fortfarande platser lediga
under juli.
− Hur stor del av rummen är bokade under månaden juli?
− Cirka två tredjedelar av samtliga 85 platser per natt har vi redan belagda
för resten av månaden, vilket väl säger en del om vandrarhemmets
popularitet.
På Strömsberg har man i år liksom tidigare tagit emot en hel del större
grupper som besöker Trollhättan. Den största gruppen man haft hittills
i år var ungdomarna från föreningen Norden i Danmark, Norge och
Finland vilka var inalles 54 stycken.
− Men, säger fru Haddemo, även andra större grupper har vi haft i år. En
lägerskola från Randers i Danmark på ungefär trettiotalet personer har
varit här och senare under sommaren föreligger även andra flera större
beställningar.
− Har ni haft några verkligt långväga gäster ännu i år?
− Ja, här har faktiskt varit turister från de mest skilda delar av världen. Vi
har till exempel haft bilister från New Zeeland här och flera amerikanska

sällskap har bott hos oss. Men av utlänningarna är det förstås mest tyskar
och danskar.
− En kategori av turister som ökar kraftigt, påpekar fru Haddemo, är
ungdomar från olika länder som kommer hit genom liftning eller i gamla
fullastade bilar. Det är oftast högskolestuderande som vill se sig om i
världen.
− Hur länge stannar turister i regel på Strömsberg?
− Oftast rör det sig om en eller två nätter, men det finns också många
som blir förtjusta i Trollhättan och kan bli här ända upp till en vecka. I
det fallet brukar det mest vara äldre personer som vill ta det lite lugnare.
Personalen på ett vandrahem som Strömsberg har under högsäsongen ett
mycket hårt arbete. Turister skall anvisas sina rum och bäddar,
vandrarhemskort skall skrivas på och registreras och servering under alla
tider på dygnet skall skötas.
Detta kräver väl trimmad personal och detta har man verkligen på
Strömsberg.
− Hur många är ni som jobbar här och hur är arbetstiden fördelad?
− Vi är inalles tolv stycken och vi arbetar i så kallat tvåskift. Det kan bli
ganska slitsamt ibland med så begränsad personalstyrka, men som regel
flyter det bra. Turisterna är också mycket vänliga och förstående om det
skulle bli svårigheter av något slag.
− Har det skett några ombyggnader eller förbättringar på vandrarhemmet
i år?
− Nej, men vi kan säga att det är första året som vi under hela
högsäsongen kan använda den nya köksavdelningen som blev färdig
1966. Förra året fick vi nämligen öppna något senare på grund av den
omfattande ombyggnad som pågick då.
Strömsberg är emellertid ännu inte fulländat. Det annex som hör till
vandrarhemmet är mycket gammalt och fru Haddemo omtalar att det
finns planer på en nybyggnad av den delen. Det hela ligger ännu på

planeringsstadiet, men man hoppas att ett beslut om nybyggnad skall
komma så snart som möjligt.
− Och ett nytt annex behövs verkligen, säger fru Haddemo. Det gamla är
så gott som nedslitet efter alla dessa år.
Fru Haddemo påpekar också ett mycket glädjande faktum, nämligen att
fler och fler trollhättebor söker sig till serveringen uppe på Strömsberg.
Inte minst sedan vi har börjat servera en fast lunch har vi funnit att vår
lilla servering blir allt populärare bland stadens innevånare. Detta gläder
oss inte mindre därför att det är ett led i våra strävanden att få Strömsberg
till en samlingsplats även för stadens egna innevånare.
− Hur länge kommer ni att ha serveringen öppen i år?
− Vi har öppet till den första september. Sedan i höst kommer
civilförsvaret att disponera lokalerna för en del av sina kurser så vi har att
göra även efter högsäsongens avslutning, slutar fru Haddemo vårt samtal.

13 januari 1969 hade tidningen en bild som kallades "Sista bilden av
Strömsbergs gamla annex" och i bildtexten fick läsaren veta att rivningen
av annexet hade påbörjats. Fönster, fönsterkarmar och dörrar var borta
precis som stuprännor och andra yttre tillbehör. Ingen skulle komma att
sakna det gamla annexet – "utom möjligen de strömslundsbor som
dagligen har vägen förbi till arbetet i staden".
Sedan skulle en ny- och utbyggnad av vandrarhemmet med ett lika fint
läge som huvudbyggnaden starta.
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