
1 
 

 

 

Visionsarbete Stenungsund 2035 
Kommundelsstämma Ödsmål onsdagen den 10 april 2013 
 
Observera att förslagen numrerade men står utan inbördes rangordning. 
 

Hur vill du ha det i Ödsmål och i Stenungsund när det gäller bostäder? 

1. Bygg lägenheter för alla ”plånböcker”. 

2. Bostäder åt ungdomar. 

3. Bostäder till alla unga inom 3 år. Korta bostadskön. 

4. Billiga bostäder till ungdomar. 

5. Ungdomar ska ha egen lägenhet, ej bo med mor och far. 

6. Det borde ordnas fler mindre bostäder med enklare standard, så ungdomar har möjlighet att 

flytta till eget boende. 

7. Mer hyreslägenheter så de unga kan flytta hemifrån och bo kvar i kommunen, i Ödsmål. 

8. Bostäder ska ej byggas på jordbruksmark. Bostäder ska ligga högt och ej på plan mark. 

9. Ser gärna att Ödsmål har ett bycentrum, nära kyrkan, med service och affärer. 

10. Fler hyreslägenheter så de unga kan få en bostad. 

11. Centralt äldreboende och serviceboende. 

12.  Öka möjligheterna att bo kvar i kransdelarna. 

13. Bostadsrätter och hyresrätter centralt i Ödsmål. 

14. Mindre, billiga lägenheter för våra barn, så de kan stanna kvar i kommunen. 

15. Kommunen ska ha tomter till kommuninnevånarna. Inte lämna ut till storföretag som PEAB 

och NCC. 

16. Äldreboende centralt i Stenungsund. 

17. Fortsatt förtätning av huskoncentrationer, möjliggör VA-lösningar och sparar öppen mark, 

(”gäller landsbygden”). 

18. Bostäder för 55+. 

19. Fler hyresrätter, bygg gärna nedanför krysset. 

20. Bygg i de södra delarna av kommunen, bygg inte för mycket i nordvästra delen. 

21. Låt Stenungsund vara en ”liten” kommun utan storstadskomplex. 

22. Bevara grönområden i samhället. 

23. Låt inte bostadssegregationen bli för stor. 

24. Fler, mindre och billiga bostäder så ungdomar och äldre har råd att bo i lägenheter. 

25. Fler särskilda boenden, s.k. trygghetsboende. 

26. Bygga hyresrätter bl.a. i Ödsmål. 

27. Bygg ut servicen i de kommundelar som är ”styvmoderligt” behandlade (i detta avseende 

Ucklum, Svenshögen och Ödsmål). 

28. ÖP tydlig, förtätning i södra delen av kommunen, men service i hela kommunen. 

29. Fler hyresrätter i Ödsmål och i Stenungsund. 

30. Lägre hyror. 

31. Det ska alltid finnas tomma lägenheter. 

32. Billigare bostadsrätter. 
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33. Fler hyresrätter i attraktiva områden. 

34. Underlätta för dem som vill bygga på landet då alla ej vill bo i tätorten. 

35. Varför bygger vi inte i Översiktsplanen? 

36. Pensionärsbostäder, äldreboende i Ödsmål. 

37. Underlätta och möjliggör för alla åldrar att bo kvar. Underlätta att planändra och stycka av 

tomt på egen mark för att få ett generationsboende. 

38. Hyresrätter, seniorboende 55 + eller 60 +. 

39. Kommunalt vatten och avlopp mot Kolhättan. 

40. Möjliggör ett enkelt göra en planändring så att t.ex. generationsboende, seniorboende kan 

byggas/avstyckas från tillräckligt stor tomt. 

41. Billiga lägenheter för studerande och pensionärer. Enfamiljshus för familjer. 

42. Möjliggöra för boende för alla åldrar, dels i eget boende, dels i hyresrätt. 

43. Enklare att få bygglov på landsbygden. 

44. Inte försvarbart att det tar cirka 1 år att få bygglov i ”solklara” fall, måste gå fortare. Offerten 

från byggfirma räcker bara ett år. 

45. Förbjud lastbilstrafik genom centrum i Stenungsund. 

46. Fler hyreslägenheter. 

47. Inte bygga för tätt, behålla naturen. 

48. Äldreboenden även för dem som inte är helt sjuka än. 

49. Fler hyresrätter för unga så att de kan flytta hemifrån. 

 
 

Hur vill du ha det i Ödsmål och i Stenungsund när det gäller 
kommunikationer? 

1. Bussen tillbaka. 

2. Bygg färdigt cykelbanan till Kolhättan med belysning.  

3. Direktbuss från Kolhättan till Gbg. 

4. Bygg färdigt gång och cykelväg mellan rondellen och Kolhättan. Utöka pendelparkeringen i 

hela kommunen. 

5. Längre perronger på Bohusbanan, så att  längre pendeltåg kan trafikeras. I förlängningen 

dubbelspår. 

6. Pendelstation i Ödsmål. 

7. Fler mötesplatser på Bohusbanan så att tåg kan mötas utanför stationen. 

8. Bättre pendeltrafik. 

9. Bättre bussförbindelse genom Ödsmål. 

10. Ta bort järnvägen genom samhället med miljöfarligt gods.  

11. Pendel till Ödsmål. 

12. Bättre busslinjer utanför Stenungsund. Man måste kunna ta bussen från Kolhättan och in till 

Stenungsund på fler tider. 

13. Fler cykel- och gångvägar i de norra och östra kommundelarna. 

14. Breddning och rätning av vissa/några av de mest trafikerade vägarna. 

15. Vänthall i Stenungsund. 

16. En nordligare motorvägsavfart i samarbete med Orust kommun som betjänar befolkningen i 

norra Stenungsunds kommun och östra Orust (Svanesund) vilket skulle öka människors 
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önskan att bo i de norra och östra kommundelarna och ge underlag för utbyggnad av 

servicen i dessa områden. 

17. GL Röd tillbaka! Viktigt med bra kommunikation till Ödsmål/Kolhättan. 

18. Cykelväg rondellen -> Kolhättan. 

19. Bilpool på kommunalt initiativ. 

20. Pendelparkering i Ödsmål. Bilåkning är nog en förutsättning för boende i periferin. 

21. Kör med mindre bussar. 

22. Samma taxa som i Göteborg (inom kommunen). 

23. Bygg färdigt cykelbanan. 

24. Röd express tillbaka på samma turlista. 

25. Cykelvägen byggs färdigt omgående. 

26. Cykelväg till Bygdegården. 

27. Större subventioner till kollektivtrafiken. 

28. Fungerande cykelväg. 

29. Fungerande busslinjer. 

30. Större möjligheter med tågtrafik. 

31. Järnväg öster om centrum. 

32. Resecentrum före Stenungsöbron för Tjörn och Orust. 

33. Tågstopp i Ödsmål. 

34. Låt småbussar trafikera i de norra kommundelarna i stället för att dra in busstrafiken 

generellt. 

35. Bra lokaltrafik även i kransdelarna, även på helger. 

36. Resecentrum. 

37. Pendelparkeringar. 

38. Det bör erbjudas fibernätverk till alla i kommunen. 

39. Lokaltrafik i lagom omfattning. 

40. Bro mellan Kolhättan och Svanesund. 

41. Cykelväg och gångbana vid Bosses trädgård och från rondellen till Kolhättan, Näs & 

Svenshögen. 

42. Tågstation i Ödsmål. 

43. Pendelparkeringar. 

44. Direktbuss från Kolhättan till Göteborg, en gång i halvtimmen. 

45. Buss på helgerna och nätterna. 

46. Bättre förbindelser mellan centrum och kommundelarna. 

47. Röd express borde komma tillbaka. 

48. Ta makten över kollektivtrafiken, låt inte västtrafik bestämma hur Stenungsund ska 

utvecklas. 

49. Skolbuss till/från Tegen/Kolhättan. 

50. Väntrum för bussen i Kolhättan så att barnen slipper vänta i minusgrader. 

51. Motorvägspåfart i norra Ödsmål. 

52. Av- och påfart till E6:an vid Rödshögd 

53. Cykelbana Kolhättan/centrum byggs klart. 
54. Bättre vinterväghållning, då kommer befintlig cykelbana att nyttjas mer. 
55. Öka busstrafiken till Kolhättan. 
56. Fler bussturer Ödsmål- Svenshögen. 
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57. Gör färdig cykelbanan till Kolhättan. Pendelparkering med tillräcklig plats i 
Stenungsund. 

58. Lättåtkomliga kommunikationer från bostad. 
59. Cykelbana utefter huvudväg. 
60. Västrafik börjar köra tätare och sen blir det sämre igen. 
61. Cykelbana hela vägen klar. 
62. Cykelbana till Kolhättan. 
63. Kompletteringstrafik med taxi på tider när buss till Ödsmål saknas. 
64. Bättre information om när man kan använda flexbussar, lördag/söndag? 
65. Expressbussen till Kolhättan slipper byta på torget/stationen.  
66. Torget saknar t.ex. uppehållsrum/vänthall/toalett. 
67. Egen avfart från E6 till Ödsmål. Nu åker alla en väg. 
68. Stop vid rusningstrafik vid Borealis – bygg ut vägnät för att avlasta. 
69. Bättre underhåll av befintliga vägar. 
70. Fler/bättre handelscentrum som är lättare att nå/passera. 
71. Fiberkommunikation. ”Ledningsenergitänkande”( – rör/kabel). 
72.  Vid nybyggnation förbereda för fiberkommunikation (även om det inte är aktuellt för 

närvarande). 
73. Fler gång- och cykelvägar. 
74. Busskommunikationer lite lagom ofta 
75. Telekommunikationen börjar bli gammal. 
76. Livsmedelsbutik saknas i Ödsmål (gärna vid rådkyrkan). 

 
 
 

Hur vill du ha det i Ödsmål och i Stenungsund när det gäller arbete? 

1. Arbete åt alla (3 stycken till tycker detta) speciellt för ungdomar. 

2. Arbete åt alla. 

3. Arbete åt alla. 

4. Att underlätta för företag att etablera sig. Att ha ett samarbete med industrin(kemi) så den 

finns kvar. 

5. Upplåta mark så att fler företag kan etablera sig. Tillåta livsmedelsförsäljning i Munkeröd 

(många arbetstillfällen). 

6. Sträva efter att behålla alla stora arbetsgivare i kommun och stödja nyföretagandet. 

Underlätta andra företag att etablera sig här. 

7. Goda vägar för att underlätta pendling till Göteborg. Påfart till motorväg i Ödsmål-

Svenshögen. 

8. Många små arbetsplatser som komplement till befintliga storföretagen. 

9. Undvika att bli en sovstad till Göteborg. 

10. Fler småindustrier. 

11. Differentierad industri, mindre beroende av petrokemin. 

12. Aktiv ”företagsraggning” . 

13. Skapa alternativ till storindustrin. 

14. Öka möjligheten att jobbpendla till Stenungsund. 

15. Skapa bättre förutsättningar för företagsetableringar, ha industrimark färdigplanerad. 
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16. Minska byråkratin på kommunalkontoret, framförallt byggkontoret. 

17. Lokalisera små industriområden, inte kustnära, om möjligt i storindustrins buffertzoner. 

18. Positiv attityd till startande och drivande av mindre företag i kommunen. 

19. Ge plats för och stimulera till etablering av småindustri och liknande verksamheter här i 

Ödsmål så att ”alla” inte behöver använda bill till arbetsplatsen, dvs. minska bilpendlandet. 

20. Bättre koll på arbetsmiljö i kommunen! Fler anställda i hemsjukvården. 

21. Använd mer lokala kunskaper/erfarenheter /resurser. 

22. Gynna högteknologin så att den stannar i Stenungsund. 

23. Praktikplatser på lokala företag för arbetslösa/ungdomar. 

24. Fler platser för arbetslösa. 

25. Alternativ till att arbete i de petrokemiska industrierna. 

26. Företagen t.ex. Industrierna ska ej bara anställa internt/folk som de känner. 

27. Återgång till t.ex. småskaligare jordbruk för miljön. Verka för ökad självförsörjningsgrad. 

28. Viktigt med goda kommunikationer, möjlighet till flexibla kommunikationer för att kunna 

arbeta på annat håll och bo kvar. 

29. Kommunal service – ”outsourcing” till Ödsmål ökar antalet arbetstillfällen, t.ex. äldreboende. 

30. Se över möjligheter att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, skulle underlätta etablering. 

31. Underlätta för småindustrier att etablera sig i Stenungsund med billig tomtmark och mer 

yrkesutbildning i skolorna. 

32. Perstorp investerar i framtiden och blivande industriområde. 

33. Större information från företagens sida. Visa vad de gör, skapa förståelse. 

34. Mer positiv information runt kemiindustrin.  

35. Vad/var ska ungdomar idag arbeta med i framtiden? Någon/några okända stora 

arbetsaktörer behövs för att inte bygga in pendling. 

 
 

Hur vill du ha det i Ödsmål och i Stenungsund när det gäller miljö? 

1. Cykelbanan mellan Kolhättan och Ödsmåls rondellen färdigställs. Gärna belyst. 

2. Flytta godstrafiken så att risker minimeras, bygg om järnvägen till planfria korsningar. 

3. Underlätta och uppmuntra för ekologiskt jordbruk. 

4. Göra om järnvägen så att industrins tågset inte går genom samhället. Ny påfart på 

motorvägen, för industrins bilar. 

5. Lotsa industrins produkter ut ur samhället utan att köra igenom. D.v.s. någon slags kringled 

även för Perstorp. Se över järnvägen av samma skäl. 

6. Mindre tonnage på trafiken. 

7. Mer satsning på metanol + etanol, sol-, jord- och bergvärme. 

8. Förbättra förutsättningarna (i alla avseenden) för ökat kollektivåkande för att minska det 

privata bilåkandet. 

9. Kraven får inte bli kvävande för övrig utveckling i kommunen. 

10. Profilera kommunen som miljövänlig. 

11. Sol, vind, kollektivtrafik mm. inte bara tung industri. 

12. Skapa möjligheter till ”småskalig” energitillverkning . 

13. Fortsatt översyn av VA-lösningar. 

14. Ödsmål är mer bullerstört än andra kommundelar – bör minskas. 
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15. Intensifiera återvinningsprocesser och system. 

16. Se till att kvaliteten på luften och vattnet (såväl hav-, insjö- och grundvatten) är BRA! 

Industrierna har alltför många ”olycks”-utsläpp. 

17. Kommunen lägger en avloppsledning och vatten till Kolhättan, så fastighetsägarna kan 

koppla på ledningen så slipper vi massa enskilda avlopp. 

18. Spara strandnära område som finns kvar. Ingen exploatering av kusten. 

19. Bättre kollektivtrafik. 

20. Pressa industrierna på utsläppen. 

21. Påverka miljölagar så att det blir lättare att flytta fordon som skräpar ned i naturen. 

22. Inte helt styrd av industrin. God kompetens på tjänstemannasidan. 

23. Bygg ut det kommunala VA-systemet så att vi slipper de ”skitiga” avloppsbrunnarna. 

24. Bevara skogen. 

25. Kommunens enskilt största miljöfara borde kollas bättre av ”miljö- och hälsoavdelningen”, 

det duger inte att hänvisa till länsstyrelsen. 

26. Gör så att man kan lämna skräp vid återvinningscentralen. 

27. Fortsätt att jobba för bra havsmiljö. 

28. Begränsa giftiga utsläpp. 

29. Ständigt kontrollera Industrierna. 

30. Miljöfarliga transporter genom samhället – hur åtgärda? 

31. Där byggnation sker, alltid ha med ”miljötänket”, som biologisk mångfald och grönstruktur. 

32. Hållbar miljö med ledord hälsa och säkerhet. Bibehålla biologisk mångfald. Inte minska 

strandskyddet. 

33. Se till att strandskyddet bibehålls. Tillgänglighet till stränderna. 

34. Värna Hälungen, vår enda dricksvattentäckt. 

35. Arbeta vidare med reservvatten, samarbete med grannkommunerna. 

36. Hur står det till med miljöutsläpp på industrin Perstorp? 

37. Skydda Jordhammarsån och Stenungsån från fiske under öringens lekvandringar. 

38. Båtspolningsanläggningar.  

39. Hållbar utveckling, småskalighet. Mindre energiförbrukning – förnybar energi, 

avloppsrensning, vattenförbrukning. 

40. Fräscha upp och tänk igenom när det gäller sophanteringen. 

41. Fler alternativ för sophämtning efter kundernas behov. 

42. Bättre information runt sophantering + tillgänglighet. 

43. Hur länge håller vårt reningsverk? När måste det byggas ut? 

44. Snygga till bland sopsorteringsstationerna. 

45. Är vår nuvarande avloppshantering hållbar/lämplig? 

46. Fler reningsverk i kommunen. 

 
 

Hur vill du ha det i Ödsmål och i Stenungsund när det gäller fritid? 

1. En bra fotbollsarena för ÖIK. 

2. Stor simhall med äventyrsbad i Stenungsund. 

3. Klubbstuga till Segelklubben. 

4. Konstgräs till ÖIK. 

5. En stor rolig lekpark för barn med många redskap, vattenpump,m.m. 
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6. Bygg ny ishall/simbad vid Nösnäs och ta vara på värmen från ishallen till uppvärmning av 

vattnet.  

7. Bygg färdig gång- och cykelvägen Ödsmål Kolhättan. 

8. Bygg en ny simhall. Gärna med en ny klättervägg.  

9. Ridvägar för ridskolan. 

10. Bra badplatser med bra service parkering, kiosk, grillplatser m.m. 

11. Färdigställ det planerade området vid Nösnäs.  

12. Fler vandringsleder (öronmärkt skattehöjning). 

13. Skog och hav, stad och landsbygd i samma kommun. 

14. Grönområden i stadsdelarna. 

15. Möjligheter för ordnad aktiviteter för unga. 

16. Ge möjlighet till ”aktiv” fritid i olika former här i Ödsmål så inte barn och ungdomar måste 

köras av sina föräldrar in till tätorten. 

17. Att ge bättre busstider/förbindelser för tonåringar till tätorten. 

18. Bygg Sundahallen nu! 

19. Kommunen tar över elljusspåret i Ödsmål. 

20. Många lokala föreningar. 

21. Möjlighet till fysisk anpassad aktivitet för alla åldrar. 

22. Satsa på ”breddidrott”. 

23. I ÖP etc. spara undan mark/utrymme för fritidsaktiviteter i skog, i bostadsområde och vid 

hav/sjö. 

24. Fotbollsplan av plastgräs i Ödsmål. 

25. Aktiviteter som inte kostar så mycket som idag. 

26. Idrottshall till Ekenässkolan, föreningar kan sedan nyttja/hyra denna. 

27. Konstgräs på Ödsmål IK. 

28. Genomför nya idrottsanläggningen. 

29. Längre simbanor i Sundahallen. 

30. Håll idrottsanläggningarna uppdaterade och intressanta. 

31. Idrottshall . 

32. Önskar en bra löparbana på grus, 2km & 5km. 

33. Fler fritidsgårdar. 

34. Fler fritidsaktiviteter 

35. Fler fritidstränare. 

36. Simskolan är viktig. 

37. Kommunen bör ta hand om sitt närområde vid badplatserna, Kolhättan alltid skräpig. 

38. Bättre internet. 

39. Fler offentliga lekplatser. 

40. Lekplats i kulturhusparken. 

41. Ungdomsgårdar som lockar ungdomar i yngre tonåren. Naturaktiviteter för barn och 
ungdomar. 

42. Konstgräsplan? 
43. Hitta former att ta emot de förslag som ”Kolhättans intresseföreningen” lämnar till 

kommunen. 
44. Ta fram en natur- och fritidsplan, som ett pilotprojekt för Ödsmål. Inventera och lyft 

fram alla goda möjligheter till friluftsliv. Handikappanpassat bad, t.ex. Talbo eller 
havet. 
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45. Kolhättan tillgängligt för alla. Kanske Grönvik. Lyft fram Råön. 
46. Lekplats för barn. 
47. Inte bygga bostäder på åkermark – utan på berggrund. 
48. Lättare att hitta fritidsutbudet på kommunens hemsida. 
49. Baby/småbarnssim i simhallen. 
50. 4H-gård? 
51. Göra bättre reklam för våra rekreationsområden. 
52. Fler rekreations/idrottsområden och tillräckliga i storlek och ”ålder”. 
53. Sundahallen behöver förnyas, underhållet behöver förbättras. 
54. Säkerställa tillträde för alla till strandområden. (Strikta strandskyddsbestämmelser), 

bevara allemansrätten. 
55. Sponsra även de små idrotterna i närområdena. 

 

 

Hur vill du ha det i Ödsmål och i Stenungsund när det gäller 
barnomsorg? 

1. Mindre barngrupper.  

2. Utedagis.  

3. Bra lokaler.  

4. Nattis 

5. Det behövs barnomsorg hela dygnet 7 dagar i veckan.  

6. Även daghem i privat regi. 

7. Längre öppettider för dagis och fritids. Återinför nattis.  

8. Barnomsorg som är anpassat för befolkningsdemografin i Ödsmål. 

9. Valmöjlighet bör finnas inom barnomsorgen (dvs. möjlighet till dagmamma för de barn som 

behöver det) 

10. Låt dagmammorna vara kvar i Ödsmål. 

11. Hur kommer arbetslivet, familjebilden etc. se ut? Det är en politisk fråga i gällande läge. 

12. Höj skatten till gagn för alla omsorger. 

13. Behåll dagmammorna så att det finns alternativ att välja. 

14. Flera lokala dagmammor, mindre kommunala. 

15. Valmöjligheten är viktig när det gäller barnomsorg (flexibla lösningar). 

16. Möjlighet att ha barnen i kommunens regi i alla kommundelar. 

17. Flexibla öppettider. 

18. Ha kvar nattis. 

19. Mindre barngrupper. 

20. Fler uteaktiviteter. 

21. Låt dagisbarnen laga sin egen mat. 

22. Minska grupperna på förskoleavdelningarna. 

23. Mer personal. 

24. Större uteplatser till dagis. 

25. Fler förskolor. 

26. Större gård till Trollbacken. 

27. Fler rastvakter på skolorna. 
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28. Det är bra att ha alternativ, både gamammor och dagis. 
29. Barnomsorg för alla – gärna i olika regi.  
30. Uteverksamhet.  
31. Bra bemanning, mindre grupper. 
32. God framförhållning avseende behovet. 
33. Hälsosamma lokaler och bra utomhusmiljö.  
34. Tillräckligt med personal. 
35. Tider som tillgodoser familjers behov. 
36. Absolut inte så stora skol- och barngrupper. 
37. Samma enkäter till alla förskolor så man kan jämföra resultatet och välja. 
38. Respekt för barnen när man erbjuder plats. 
39. Rik variation på omsorgen, med mindre barngrupper. 
40. Bevara/utveckla ”småskaligheten”, ”lokalheten” i barnomsorg, ”småskola”. 
41. Bevara dagmammorna. 

 

Hur vill du ha det i Ödsmål och i Stenungsund när det gäller utbildning? 

1. Tillhandahåll undervisning i kommunen så att elever inte behöver söka sig till andra 

kommuner för vissa program. 

2. Välutbildade, engagerade lärare.  

3. Praktikplatser på industrierna. Lärlingsjobb. 

4. Skola med högre utbildningsnivå. Längre skoldagar med mer elitsatsning. 

5. Simskola för alla 6-åringar 

6. Mer utbildning riktad mot industrin. 

7.  Gott om lärare i skolan. 

8. Högstadium till Ödsmål. 

9. Utveckla utbildningen efter behov, nationellt och regionalt. 

10. Samarbetet med industrin och Nösnäsgymnasiet måste fortsätta. 

11. Lärlingsjobb i många fler branscher. 

12. Möjlighet till skola i alla kommundelar! Små barn ska inte behöva tillbringa lång tid på buss 

varje dag. 

13. Bättre planering utifrån antalet födda barn respektive förväntad inflyttning utifrån, 

nybyggnation av bostäder (eller planerad nybyggnation). 

14. Många studiecirklar. 

15. Små klasser/lokala skolor i grundskolan. 

16. Göra Nösnäs så attraktivt så att kommunen och grannkommunernas ungdomar väljer 

Nösnäs. 

17. Ge/skapa möjlighet till ”om-utbildning” 

18. Mera utbildning av kommunens tjänstemän och politiker för bättre beslut. 

19. Om man ska jobba till 70 behövs det möjlighet att sadla om utan att behöva flytta. 

20. Satsa på utbildning i samverkan med arbetsgivaren i kommunen. 

21. Mycket större lärartäthet. 

22. Endast certifierade lärare! 

23. Öka lärlingsutbildningar i fler yrkesgrupper. 

24. Bygg ut gymnasiet. 

25. Simundervisning till alla. 

26. Simundervisning ska vara obligatoriskt i grundskolan. 
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27. Fler betalda vuxenutbildningar pga. Arbetslösheten. 

28. Fler yrkesutbildningar. 

29. Erbjud högskola. 

30. Säkerheten utanför Ekenässkolan (hastigheten). 

31. Utbildning för hållbart jordbruk, natur, miljöarbete, skolor för alla åldrar. 

32. Data- och IT-kurser. 

33. Behålla och utveckla Nösnäsgymnasiet. 

34. Skaffa bra lärare. Höj lärarlönerna för de duktigaste. 

35. Satsa på teknik och naturvetenskap i utbildningen. 

36. Minst mellanstadieskola för alla i Ödsmål. 

37. Bra kommunikationer – möjliggöra att kunna ta del av utbildningar i regionen. 

38. Det ska finnas lång- och mellanstadieskola. 

39. Möjlighet till studieverksamhet.  

40. Utveckla Växtkraft för utbildning till närboende. 

41. Behåll och utveckla de små skolorna. 

42. Egenlagad mat i skolor/förskolor, ej storkök. Närproducerat/ekologiskt. 

43. Utbildning för alla åldrar. Ökade resurser ekonomiskt/personligt. 

44. Viktigt att vi har skola, gymnasium, gott samarbete till näringslivet. 

45. Bättre skolmat. 

 
 

Hur vill du ha det i Ödsmål och i Stenungsund när det gäller omsorg om 
äldre? 

1. 55 plus boende. 

2. Möjliggör för äldre att bo kvar så länge som möjligt. 

3. Fixar-Malte. 

4. Mer små lägenheter för äldre. 

5. Äldreboende i centrum. Servicelägenheter centralt.  

6. Anpassa sin bostad för att kunna bo kvar. Hjälp för att kunna klara sig hemma. 

7. Valmöjlighet var och hur man vill bo,( utan att behöva köa). 

8. Centralt belägna äldreboenden. 

9. Hjälpmedel för att kunna bo kvar hemma. 

10. Skapa plats till dem som vill till serviceboende/seniorboende. 

11. Serviceboende för äldre i varje kommundel. 

12. Flera kommunala serviceboende. 

13. Fler flexibla lösningar behövs. Valfrihet för de äldre. 

14. Fler anpassade äldreboenden behövs för att hantera 40-talister. 

15. Höj skatten för att få bättre omsorg. 

16. Gärna ett äldreboende i varje kommundel. 

17. Äldreboende där du kan få glädje och samvaro utan att vara sängliggande. 

18. Lägenheter centralt för äldre, på resan mellan villa och äldrevård. 

19. Möjlighet att bo kvar i den egna kommundelen både i äldreboende och särskilt boende. 

Starta byggnation snarast eftersom antalet äldre i kommunen kommer att öka i snabb takt. 

20. Bygg fler äldreboende centralt. 
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21. Jag ska själv bestämma när jag vill flytta. 

22. Valfrihet och goda miljöer. 

23. Gärna tillbaka till ålderdomshemmen med lägenheter och service. 

24. Låt äldre par få bo ihop. 

25. Fler äldreboenden i Ödsmål, detta borde gynna omsättningen på villor. 

26. Seniorbostäder i ytterkanterna av kommunen. 

27. Olika former av äldreboenden. 

28. Utveckla flexlinjen, tätare turer. 

29. Flexlinjerna bör utvecklas. 

30. Ordna bättre Flextid med buss. 

31. Flexlinje på kvällar och helger 

32. Boende med service där det är nära till att man kan få hjälp. 

33. Seniorboende av olika slag. Hyresrätter i markplan med små täppar eller kolonilotter. 

34. Bra hemsjukvård. Bra kommunikation mellan kommun och landsting. 

35. Kommunen bör tillhandahålla färdiglagad mat i stället för att hemhjälpen lagar mat åt var 

och en.  

36. Ge ut information i skriftlig form om vilken hjälp som kan erbjudas. 

37. Möjlighet att fler kan bo kvar hemma, t.ex. genom att stycka av och bygga ett mindre 

seniorboende, även om det medför en planändring. Ge planavdelningen mandat och resurser 

till justering av planen efter ändrat behov hos invånarna. 

38. Äldreboende där par kan flytta in om en part blir dålig. 

39. Möjlighet att bo kvar genom att stycka av en tomt och i egen regi skapa ett anpassat boende. 

40. Att lätt kunna planändra för att kunna förtätat och bygga litet och enplanshus på egenmark. 

41. Äldreboende även för personer som inte behöver särskilt boende. Gärna små trivsamma 

enheter. 

 

 

Hur vill du ha det i Ödsmål och i Stenungsund när det gäller kultur? 

1. Ett rikt kulturutbud.  

2. Musikskola för barnen.  

3. Söndagsöppet på biblioteket. 

4.  Musikskolan ska vara levande. 

5. Generösare öppettider på Fregatten(biblioteket) 

6. Biblioteket öppet på söndagar. 

7. Försök att centralisera kommundelarna. Torget=centrum för allt i Stenungsund. 

8. Bergsområdet för Ödsmål. 

9. Kultur är våra liv, därför är kultur hela kommunens verksamhet! 

10. Busstidtabeller som möjliggör teaterbesök i Göteborg. 

11. Tack för utbudet som finns på Fregatten, som är mångfacetterat och rikligt. Annonsera i tid 

så de flesta i kommunen bör kunna planera att ta sig dit. 

12. Stöd till de lokala bygdegårdarna är bra. 

13. Viktigt med stöd och uppmuntran till föreningslivet i bygden. 

14. Bredare  satsning på Fregatten. 

15. Stöd till lokala föreningar. 
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16. Vad är kultur? Skapa förutsättningar och stötta föreningar och enskilda utövare. 

17. Anpassade lokaler för teater, musik & dans i Ödsmål (skaparverkstad). 

18. Bra musikskola (som på 70- & 80-talet). 

19. Fler filmvisningar på fregatten. 

20. Musikskola. 

21. Mer musik. 

22. Föredrag om trädgård. 

23. Bra med livesända operaföreställningar på Fregatten. 

24. Kommer det plastpalmer i Ödsmål? 

25. Musik t.ex. i kyrkan även för ungdomar. Dans för yngre. 

26. Värna föreningslivet och olika föreningar. 

27. Lokaler för föreningar – använd skolorna på kvällarna. Nu står de och bara kastar 

skattebetalarnas pengar. 

28. Inventering, redovisning av det kulturarv och kulturliv som finns. 

29. Möjlighet att fånga upp nya kulturströmningar, t.ex. mångfald av koncerter i kyrkan och ute i 

bygden. 

30. Ersätt palmerna med nordiska trädslag. 

31. Hembygdsföreningarna – fler nya behövs ibland annat styrelsen. 

32. Varför används inte Fregatten-parken till fler evenemang?, t.ex. Skördefest. Spola is på 

Kulturhusparken vintertid. 

33. Söndagsöppet på Kulturhuset. 

 
 

Hur vill du ha det i Ödsmål och i Stenungsund när det gäller annat? 

1. Byt ut palmerna mot något som blommar och hör skärgården till 

2. Utsmyckning av rondeller borde ses över. Plantera bohuslänska träd i stället för palmer.  

3. Ta bort avgifterna på p-platsen utanför Vårdcentralen och Fregatten. 

4. En fin strandpromenad längs hela havet både före och efter Torget sammanhängande. 

5. Hög kunskap inom upphandlig för att undgå de kostsamma ”projekt” som misslyckats. 

6. Stenungsund har en mycket varierat kulturlandskap, med lång kust i väster och stora skogar i 

öster. Det ska vi vara rädda om och inte exploatera. Vår natur är värd mycket för 

turistnäringen. Våra barnbarn ska också kunna njuta av vår natur. 

7. Ge funktionshindrade personer möjlighet att vara aktiva medborgare i stort, bl.a. kunna delta 

i hälso-/friskvård som alla andra. Detta kan kräva stöd (både av ledsagare och ekonomiskt). 

8. Verka för kommunsammanslagning STO för möjlighet till större investeringar. 

9. Skapa möjligheter för turistnäringen. 

10. Påverka Orust kommun så att det byggs en bro och en förbifart förbi Stenungsund. 

11. Ge ortsborna möjlighet att få bygga bostäder på sina fastigheter. 

12. Vi har en fin kommun, men kan bli bättre med annan styrning. 

13. Ge medborgarna många valmöjligheter att välja under hela livet. 

14. Hamnpromenad. 

15. Fiskestånd med rökta räkor. 

16. Ta vara på den fina hamnen. 
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17. Låt lokala entreprenörer vara med och utveckla byggandet i kommunen. 

18. Fler butiker i centrum, större kedjor. 

19. Fler möten med kommuninvånare då de är viktiga. 

20. Medborgare i Stenungsund och Orust kan göra skillnad tillsammans. 

21. Utveckla den här typen av möten. 

22. Någon i kommunen som tar emot förslag och ser att det hamnar rätt. 

23. Trevlig information till nyinflyttade från kommunen. 

 


