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Visionsarbete Stenungsund 2035 
Kommundelsstämma Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum och 
Hallerna torsdagen den 11 april 2013 
 
Observera att förslagen numrerade men står utan inbördes rangordning. 
 

Hur vill du ha det i Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum, Hallerna och i Stenungsund när det 

gäller bostäder? 
1. Hyresrätter till alla. 

2. Bra gravplats. 

3. Flera ungdomslägenheter. 

4. Flera senior lägenheter som hyresrätter. 

5. Hyreslägenheter. 

6. Villor. 

7. Kollektivhus till lägre hyra. Lite mer kunna göra själv för egen standard och behov. 

8. Hyreslägenheter, 1-or och 2-or. 

9. Hyreshus. 

10. Det ska byggas bostäder så folk har råd att bo ståndsmässigt. 

11. Billiga hyresrätter. 

12. Gravplats. 

13. Fler villaområden utanför centralorten. 

14. Hyreshus i lagom prisklass. 

15. Högre hus, bygg på höjden. 

16. Billiga bostäder år ungdomar. 

17. Spara några grönområden (ej förtätning). 

18. Fler hyreslägenheter ska byggas. 

19. Anpassning till äldre och rörelsehindrade. 

20. Småskalig bebyggelse, ej höghus. 

21. Olika upplåtelseformer. 

22. Bygga billigare bostäder för de yngre ska kunna flytta hemifrån. 

23. Fler hyreslägenheter, prisnivå som passar unga nystartade. 

24. Bygga billiga bostäder med 2 och 3 rum. 

25. Pensionärsboende typ +50 med lägenheter och gemensamma utrymmen. 

26. Hyreslägenheter, ungdomsbostäder i låg bebyggelse med grönområde. 

27. Bygga flera hyresrätter med en hyra som deflesta kan betala. 

28. Bostadsområden typ, Älvhem och Brudhammar. 

29. Fler hyresrätter så att ungdomarna kan stanna kvar i kommunen. 

30. Fler 50+ lägenheter. 

31. Seniorboende. 

32. Äldreboende med service. 
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33. Erbjud trevliga äldreboenden så att de äldre vill flytta så att större boenden ”frigörs” . 

34. Utöka byggandet. 

35. Fortsätt byggandet av bostadsrätter. 

36. Ägarlägenheter. 

37. Fler hyresrätter. 

38. Flytta ishallen och bygg hyresrätter där. 

39. Billiga hyresrätter för unga. 

40. Studentlägenheter. 

41. Mindre lägenheter som ”start lägenhet” för unga. 

42. Tänk långsiktigt då kommunen växer. 

43. Fantasifullt byggande i kommunen t.ex. tag vara på bergstomterna. 

44. Bostäder och hyresrätter som förblir hyresrätter. Det är stor brist på hyresrätter. Ingen brist 

på bostadsrätter. 

45. Byggnation av hyresrätter, byggmästare med rimliga byggpriser. 

46. Hyresrätter, seniorboende. 

47. Hyresrätter, 55 +, seniorboende centralt med möjligheter till hjälp. 

48. Hyresrätter, bostäder för äldre. 

49. Vidga vyerna och bygg ut mot Ödsmål, Ucklum etc. Behålla grönområden i centrum. 

50. Varierande boenden i Stenungsunds utkanter, ej endast centrala Stenungsund. Hyres- och 

bostadsrätter samt villor med olika storlek och standard. 

51. Hyresätter i ytterområdena. 

52. Fler hyresrätter. 

53. Hyresrätter med hyfsad hyra en ungdom skulle klara. 

54. Inga bostäder som ”förstör” grönområdet i närheten. Gärna bygga på höjden.  

55. Hyresrätter i Stora Höga. 

 

 

 
 

Hur vill du ha det i Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum, Hallerna  och i Stenungsund när 

det gäller kommunikationer? 

1. Kommunikationer med bussförbindelser till Kungälv. Möjligheter att åka buss till sjukhuset. 

2. Stationen är rena grusgropen. Ostädat. Fortfarande ej klart sedan hösten 2012. 

3. Järnvägen och tung busstrafik öster om samhället liksom resecentrum. 

4. Landsortssamhälle/kommun med individuella transportmedel (bil, cykel etc) som bas. 

5. Väg 160 i tunnel under hakefjorden. 

6. Resecentrum vid Nösnäs eller där vi har det idag. 

7. Dubbelspår till Göteborg. Bro till Svanesund. 

8. Fria bussresor inom kommunen för samtliga boende inom Stenungsund. Minskar bilåkandet 

och förbättrar därmed miljön. 

9. Tätare turer till Gbg med tåg och buss. 

10. Bättre tågförbindelser. 

11. Resecentrum står klart. 

12. Bättre tåg och bussförbindelser. 
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13. Mer cykelvägar. 

14. Låt pensionärer åka gratis på bussarna eller kör med mindre bussar så det passar 

passagerarantalet. 

15. Mindre fordon, bussar som når fler och ger äldre möjlighet att åka ”gratis” viss tid på dagen. 

16. Flytta järnvägen upp längs med motorvägen och snabbussar till järnvägen. 

17. Planfri korsning vid torget. 

18. Resecentrum. 

19. Järnvägen bör absolut flyttas utanför samhället. Ger en stor barriäreffekt i samhället plus en 

säkerhetsrisk. 

20. Flytta järnvägen ut från centrum, samordna bussen med tåget.  

21. Ett ordentligt resecentrum. 

22. Inte byta buss vid vägkanten . 

23.  Gratis buss för pensionärer. 

24. Flytta, anpassa järnvägen till dubbelspår. 

25. Planfria korsningar. 

26. Resecentrum. 

27. Bussar som går nästan tomma mellan kl 09-15. Varför kan inte pensionärerna få åka gratis 

vid denna tid?? 

28. Goda kommunikationer med Göteborg. 

29. Utbyggda kommunikationer i samhället. 

30. Nytt modernt resecentra för alla pendlare. 

31. Utbyggda pendelparkering om man inte kan lösa detta med utbyggd kollektivtrafik 

32. Lokalbussarna kan vara gratis vissa tider för att fylla upp dem så de inte behöver gå tomma 

runt. 

33. Pendelparkeringar behövs flera. 

34. Gratis buss för pensionärer. 

35. Pendla mindre, man ska kunna arbeta i Stenungsund. 

36. Fria resor för pensionärer mellan klockan 9-15. 

37. Fria resor för ungdomar så att vuxna ”slipper” köra dem med bil. 

38. Mindre bussar för lokaltrafiken. 

39. Ha ej stora tomma bussar som går igenom kommunerna, slöseri med skattepengar. 

40. Järnvägen borde dras öster om samhället. 

41. Säkrare järnvägsövergång vid Ucklumsvägen. 

42. Strukturera om vägarna mellan centrum och bostäderna så att reseavstånden minskar. 

43. Planskilda järnvägsövergångar, nedsänkt järnväg eller fordonstunnlar. 

44. Järnvägen borde ej dela samhället. 

45. Minska ”farliga” transporter genom Stenungsund. 

46. Bygg ut infrastrukturen (el, IT, tåg, buss, bil). 

47. Inför vägtullar. 

48. Förbättra kommunikationen längs E6:an från Munkeröd. 

49. ”Konstigt” att ”kommunen” antar att de som kommer att bo vid Solgårdsterassen pendlar 

och att de därmed ej behöver bredare gator för bilar. 

50. Värme och toalett när man väntar på bussen. 

51. Central hyrbilspool. 

52. Cykelpool. 
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53. Omläggning av busslinjer på Hallerna med tanke på Hallernas utbyggnad. 

54. Resecentrum vid Nösnäs. 

55. Fler och tätare kommunikationer i ytterområdena Ucklum, Spekeröd, Ödsmål. 

56. Frikort för pensionärer på bussen i Stenungsund med omnejd. 

57. Enkelhet för funktionsnedsatta att åka kollektivt. 

58. Pensionärsrabatter för bugglinjer som i Göteborg. 

59. Ökade kommunikationer till Stenungsunds ytterkanter, Ödsmål, Ucklum, Svenshögen osv. 

60. Ytterområdena behöver bättre och tätare turer. 

 
 

Hur vill du ha det i Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum, Hallerna och i Stenungsund när det 

gäller 

arbete? 

1. Plan för hur Stenungsund lever vidare utan petrokemisk industri (inte vision men ett möjligt 

scenario att ha en plan för). 

2. Större andel arbetar utanför kommunen (trolig utveckling) 

3. Bra skolor, barnomsorg etc som ger förutsättningar för arbete. 

4. Arbete, sysselsättning, småföretagare, mer till vården – fler anställda. 

5. Hållbar industri, fri marknad. Utveckla dagens industri – petrokemi. Arbeta mot att 

byta ut petroleumprodukter mot miljövänliga produkter. 

6. Försök att locka hit fler högteknologiska företag. 

7. Utveckla turismen. 

8. Högskola? 

9. Mer fabriker norr om Stenungsund. 

10. Heltid till alla. 

11. Miljöförbättrande uppgifter. 

12. IT-utveckling. 

13. Starta yrkeshögskolor för ungdomar. 

14. Ge äldre pension och låt yngre ta vid. 

15. Mer butiker, större torg. 

16. Utbyggnad av industrin med god arbets- och omgivande miljö.  

17. Diversifierad industri, följd industri till petrokemin. 

18. Använd SKAB’s mark. 

19. Låt människor avgöra när de vill sluta. Varför ska vi pensionärer bli dåligt behandlade? 

20. Lite mer variation vad gäller verksamheter. 

21. Arbeta inom kort pendling avstånd. 

22. Industriernas utveckling för att behålla och skapa flera jobb. 

23. Ett bar företagsklimat. 

24. Nya arbetsplatser, fler industrier för att undvika pendling till andra orter. 

25. Vad händer om industrierna försvinner utomlands? 

26. Hoppas att industriernas utveckling fortsätter, att nya innovativa företag skapas, typ Hogia. 

27. Alla kan ju inte jobba inom offentlig sektor. Vad gör man om industrierna lägger ner? 

28. Få hit fler arbetsgivare. 
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29. En blandning av arbetsplatser för att undvika pendling. 

30. Fortsatt utveckling. 

31. Skapa intressanta arbetsgrupper för unga och pensionärer. 

32. Starta en ungdomspool i Stenungsund, enklare jobb kan erbjudas billigt. 

33. Ett riktigt lärlingssystem. 

34. Arbetstagar- och företagsvänligt klimat. 

35. Stimulera nyföretagandet genom att bidra med biliga industrimarker. 

36. Arbete till alla som vill arbeta. 

37. Kommunala initiativ för olika arbetsinriktningar, ska även passa långtidsarbetslösa. 

38. Det ska finnas arbete i Stenungsund så att man slipper pendla 

39. Komplettera med annan industri förutom kemisk industri. 

40. Mångfasetterat företagande, se hur Kungälvs industriområde växer. Stenungsund måste 

ordna industritomter och locka hit företag. Som det är idag är vi sårbara. 

41. Vi behöver fler företag för tillverkningsindustri som inte styrs av den kemiska industrin, som 

idag gör oss sårbara. 

42. Möjligheter för företag att ge våra unga arbeten som passar många. 

43. Alla har arbete. 

44. Ingen arbetslöshet. 

45. Butikerna kvar på torget. 

46. Praktiklön åt arbetssökande för att företaget ska kunna ta emot och ha råd att ha den 

arbetssökande hos sig. 

47. Funktionsnedsatta som går under LSS får arbete som gynnar både kommunen och den 

enskilde. Dessutom får lön av kommunen och ska känna tillhörighet med övriga som den 

funktionsnedsatta arbetar tillsammans med i kommunen. 

 
 

 
Hur vill du ha det i Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum, Hallerna och i Stenungsund när det 

gäller miljö? 

1. Städning även i tassemarker. 

2. Inga hundbajspåsar i terrängen. 

3. Låt oss slippa allt skräp som mindre snygga individer strör omkring sig. 

4. Järnvägen går öster om samhället. 

5. Biltrafik till Tjörn och Orust utanför samhället. 

6. Minskat buller och utsläpp från industrin. 

7. Utveckla strandlinjen till restauranger, båtplatser m.m. 

8. Styr om petrokemin mot miljövänliga alternativ. 

9.  Infrastruktur som stöttar elbilar – laddstolpar. 

10. By ut fjärrvärme. 

11. Bilfritt samhälle. 

12. Inget utsläpp från fabrikerna. Bilar med biobränsle men då måste det byggas ut 

biobränsletappar. 

13. Spara lite mera grönt centrum. 

14. Fler bilfria ytor. Tyngre trafik leds utanför. Genomfart norrut mot Ödsmål/Orust. 
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15. Om bussar gick från ytterområde mot centrum för handling kördes det mindre bilar till 

centrum. Om resorna var gratis. 

16. Att inte röra skogspartier så som Solgårdsterrasen ska byggas på. Att bevara den bohuslänska 

naturmarken. 

17. Förbättrade motionsslingor i närområdet. 

18. Fortsatt sträng kontroll av utsläppsmängder från trafik och industri. 

19. Satsa vidare på Mariagården och stadsmiljön med grönområden, planteringar. 

20. Vadå miljö? Vad hände förra gången vi hade stor klimatförändring? 

21. Låt industrin betala mera skatt. Större böter bland annat för utsläpp i hav och åkrar. 

22. By bro för att slippa köer till Orust- Tjörn (Svanesund). 

23. Skräpa ej ner vid sopstationerna.  

24. Det kan ej bli billigare med miljön. 

25. Längre öppettider på Kläpp på vardagar. 

26. Vad händer om ett tåg med gasol exploderar. Försvinner Stenungsund då? 

27. Fackling och plastlukt bör undvikas. 

28. Bygg ut vindkraften, samarbeta med Tjörn och Orust. 

29. Gå tidigt ut med information om företag/kommunen kommer att göra något som kommer 

att påverka miljön. 

30. Ha adekvata miljömål, sträva efter utsläppsfria industrier och fastigheter. 

31. Kräv att industrin ska sänka bullret och luftföroreningar . 

32. Dämpning på facklorna. 

33. Minska bullret från trafiken genom en inre ringled. 

34. Miljöpolitiken är dålig, de flesta hus har värmepumpar/braskaminer som skapar ohälsosam 

rök och detta sker när Stenungsund erbjuder fjärrvärme. 

35. Bygg om Lillevallavägen så att det inte uppstår köer på Tjörnbron. 

36. Freda Hällungen. 

37. Bevara stränderna, bygg inte bostäder för nära stränderna. 

38. Håll rent på vägarna och trottoarerna. 

39. Rensa ogräs.. 

40. Hindra dagvatten att rinna direkt ut i havet. 
41. Nikotin- och drogfritt. 

42. Bättre kontroll av gamla privata avloppsanläggningar om det finns några kvar då. Filtrering på 

dagvattenledningar. 

43. Skolor/klasser får en intjänad slant för att stöda stränderna. 

44. Alla kör miljövänligt. Bort med gamla och slitna bilar. 

45. Det är viktigt att bevara Stenungsunds grönområden för att inte endast bli en industriort. 

Bevara den fina naturen även i centrum och bygg istället mer i utkanterna. 
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Hur vill du ha det i Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum, Hallerna och i Stenungsund när det 

gäller fritid? 

1. Fregatten får ha mer teater. 

2. Bättre simhall. 

3. Parken nere bör bli mer en aktivitetsplats. 

4. Gärna fler arenor och aktiviteter för ungdomar, men ST-hems hyresgäster ska inte vara med 

och betala för kommunala åtaganden. 

5. Ställ färdig cykelbanan till Kolhättan. 

6. Mer teater. 

7. Håll snyggt. 

8. Besökare bör visa sin uppskattning av de aktiviteter kommunen bekostar genom att hålla 

snyggt i omgivningen. 

9. Lika stor satsning på flickor som pojkar vad gäller använda medel. 

10. Samarbete med Orust och Tjörn om större investeringar för välbeställda: ishall, konserthus, 

äventyrsbad. 

11. Fler båtplatser, båtuppläggningsplatser. 

12. Ett stort sportcentrum vid Nösnäs. 

13. Skapa ett motorsportcentrum. 

14. Fler naturstigar. 

15. Bra teater och sällskapsdans. 

16. Gemensamhetsutrymmen för aktiviteter och föreningsutökning för ungas och äldres behov. 

17. Gör ordning för aktiviteter som boulebanor respektive tennisbanor (som fungerar året om). 

Det måste finnas aktivitet för alla. Fina terrängbanor osv. 

18. En väl utbyggd Sundahall. 

19. Ett större utbud på Fregatten. 

20. Mer händelser på Torget. 

21. Mer tävlingar tunt om. 

22. Satsa på teaterföreställningar och film på Fritidsgården, Hasselgården. Utbyggnad av Ishall – 

Sporthall – simhall för möjligheter för större tävlingar typ SM etc. 

23.  Se till att använda den gamla ishallen för föreningsverksamheter. Ge organisationer 

möjligheter för möten och utbildning. 

24. Jag tycker att Stenungsund ligger bra till vad gäller Kultur. Fint bibliotek. 

25. Mer elljus på joggningslingan Nösnäs. 

26. Allaktivitetshus saknas. 

27. Nya rekreationsmöjligheter d.v.s. stigar, löpbanor, cykel- och gångvägar. 

28. Träningsredskap vid gångbanan vid Hakefjorden. 

29. Tillhandahåll platser för spontana idrottsspel. 

30. Svartedalen kan utvecklas som fritidscentrum. 

31. Tips/temadagar för fiske. 

32. Satsa på Jordhammar. 

33. Nösnäs – ”ett sportcentrum i tiden”. 

34. Sporthall. 

35. Öka samarbetet mellan polis-skola-socialen. 

36. Bygg ut småbåtshamnen (miljövänlig lösning). 
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37. Ny ishall. 

38. Rusta upp frisbeegolfbanan, ex nya korgar, röjning av buskage, tydliga utkastplatser mm. Bra 

fritidslokaler för unga. 

39. Paintbollbana. 

40. Fler aktiviteter i allmänhet för unga. 

41. Varmvattenbassäng i Hawaii.  

42. Campingplats i kommunen. 

43. Utbyggt Camp Nösnäs. 

44. När idrottsplatser i alla kommundelar. 

45. Fler mötesplatser. 

46. Stort kulturutbud. 

47. Campingplats liten bit utanför kärnan. 

48. Föreningsdag. 

49. Replokaler för musikintresserade. 

50. Då ska hela nya Nösnäsprojektet vara klart sedan länge så att vi alla kan hålla oss friska. 

51. Ishallen behövs först 2014. 

52. Det behövs också andra typer av lokaler för olika ändamål, såsom musikteater m.m.  

 
 

Hur vill du ha det i Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum, Hallerna och i Stenungsund när det 

gäller barnomsorg? 

1. Låt alla få plats i barnomsorgen. 

2. Mer föräldraansvar utanför dag- och fritidshem. Bättre för de yngre barnen. 

3. Dagisplatser till alla. 

4. Utbygg barnomsorgen efter de behov som uppstår över tid. Lekskolor etc. 

5. Daghem, ej dagmammor. 

6. Olika producenter av barnomsorg med olika inriktning på verksamheten. 

7. Flexibla öppettider. 

8. Ökad tyngdpunkt på barnen från lägre ålder eller förutsättningar individuellt. 

9. Skogsmulleverksamhet, så att barnen lär sig att visa hänsyn till och uppskatta naturen. Hålla 

snyggt. 

10. Fler mindre föreskolor lokalt i bostadsområdena, inte klumpa ihop dem.  

11. Ökad personaltäthet. 

12. Nattdagis. 

13. Nattis där det behövs.  

14. Kvällsdagis. 

15. Nattdagis. 

16. Nattis för barnen i större skala. Vi har industrier med nattarbete och obestämd tid. 

17. Nattdagis för alla som behöver. 

18. Nattis tillbaka. Nödvändigt för alla skiftgående. 

19. Nattdagis. 

20. Små barn ska ej tvingas in i en förskola som de ej är mogna för. 

21. Kommunalförskola på Hallerna. 
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22. Små klasser. 

23. Inga permanenta baracker. 

24. Förskola för alla barn. 

25. Nattis ska erbjudas vid behov. 

26. Högre löner så att det blir attraktivt att arbeta med barnomsorg. 

27. Engagemang från äldre. 

28. Barnomsorg dygnet runt. 

29. Öppet för alla, barn, föräldrar som har behov av ”sin” tid, t.ex. nattis, kväll, morgon dag osv. 

30. Så länge vi har arbetsplatser som kör dygnet runt behöver det också finnas nattis. 

31. Flexibla öppettider inom barnomsorgen. 

 

 

Hur vill du ha det i Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum, Hallerna och i Stenungsund när det 

gäller utbildning? 

1. Fler lärare. 

2. Problembarnen ska synas tidigt. 

3. Skola, låg-, mellan-, hög- och gymnasium. 

4. Nya lokaler till en väl utbyggd skola såsom grundskola till gymnasium. Då Stenungsund 

förhoppningsvis växer så behöver skolan också växa. 

5. Förbättrad utbildning så att alla klarar sin gymnasieutbildning. Stöd till de elever som har 

särskilda behov. Fler yrkeslinjer på gymnasiet. 

6. Det finns alldeles för mycket elever som det går snett för, låt lärarna förklara bättre för 

eleverna så de förstår, disciplinen måste vara bättre i klasserna. 

7. Filmteknisk utbildning 

8. IT-teknisk utbildning. 

9. Utvecklat gymnasium. 

10. Börja skolan tidigare, och ta vara på ”elitelever”. 

11. Utbildning som ger förutsättning till verksamhet på orten. 

12. Höj status på läraryrket, längre bunden arbetstid, 40 tim/vecka med åtföljande högre lön. 

13. Stenungsund har lämnat sista platsen i länet när det gäller kostnad/elev. 

14. Fler producenter av utbildning. 

15. Samarbete med Tjörn och Orust kring t.ex. utbildning på högskolenivå. 

16. Målstyrning för vad i utbildningen ska resultera i färdigheter och kunskapsnivå. 

17. Satsa på eftergymnasial utbildning – högskola.  

18. Fler alternativ på gymnasiet. 

19. Fler av skolorna som har åk 1-9. 

20. Våga ställa krav på lärare och elever. Respekt och ordning. 

21. Det kan bli data-, sjöfart-, gymnasium, lågskolan, körskolor i skolan. 

22. Både praktiska och teoretiska utbildningar. 

23. Större samarbete med industrin o företag i kommunen t.ex. TUNA. Ca 95 procent har jobb 

efter avslutad utbildning. 

24. Attraktiva gymnasielinjer i kommunen. 

25. Skolan ska tillbaka till staten. Alla barn ska ha rätt till samma utbildning. 

26. Lärarlönerna måste vara attraktiva för att locka till utbildning. 
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27. Högskola. 

28. Yrkesutbildningar, gärna inriktade mot företagen i Stenungsund. 

29. Profilera utbildningar mot hav och kust. 

30. KY-utbildningar. 

31. Behåll kock-utbildningen. 

32. Öka utbudet, rör inte Komvux. 

33. Komvux ska finnas för alla åldrar. 

34. Nösnäs ska vara bästa gymnasiet i Väst. 

35. Värna om Nösnäsgymnasiet så att sport kan bli ett fokusområde. 

36. Praktikplatser åt ungdomarna. 

37. Fräscha upp skolorna. 

38. Grundskolan ska ej godta att elever går ut med IG. 

39. Ha ingen ”andraklass” högskola i Stenungsund, all utbildning ska ha en målsättning. 

40. Livslångt lärande. Utveckla gymnasiet, erbjud körkortsutbildning. 

41. Någon typ av högskoleutbildning som är kopplad till något/några företag som finns i vår 

kommun.  

42. Fler praktiska utbildningar som kan ge våra unga jobb. 

43. Möjlighet för högskoleutbildning i Stenungsund som är/finns förankrat i kommunen eller 

företaget i närheten. 

44. Ta upp Tuna-programmet igen. 

45. Rusta upp skolorna och bygg ut istället för att använda baracker.  

46. Håll öppet skolorna i Stenungsunds utkanter, t.ex. Ucklum. 

47. Locka elever att stanna i Stenungsund (Nösnäs) istället för att pendla till andra orter. 

 

 

 
Hur vill du ha det i Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum, Hallerna och i Stenungsund när det 

gäller omsorg om äldre? 

1. Bra omsorg för äldre. 

2. Vi vill ha seniorboende, fler boenden. 

3. Stärk pensionärsföreningarna (lokaler m.m.) som lägger ner mycket arbete som sparar 

pengar för kommunen.  

4. Hemtjänst med mindre av växlande olika personal med trygghetskänsla. 

5. Äldreboenden centralt. 

6. Seniorboenden i attraktiva områden.  

7. Satsa på aktiviteter för äldre. 

8. Servicehus med gemensamma samlingssalar, typ matservering samt egna lägenheter. 

9. Det måste finnas äldreboende åt de som vill och aktivera de så gott de går. När folk ska 

besöka äldre, låt då samma människor komma att besöka dem. 

10. God plats på äldreboende. Fri bussresa vid lågtrafik. Bra förbindelse till sjukhus. 

11. Väl utbyggd färdtjänst/subventionerad taxt för äldre som ej längre kan köra fordon själv. 

12. Fler producenter av äldreomsorg. 

13. Erbjud organiserad sysselsättning åt äldre, ideell såväl som betald. 



11 
 

14. Flera platser på hemmet.  

15. Bra hemtjänst som vi kan lita på. 

16. 55+ lägenheter. 

17. Fler platser att få en värdig avslutning på livet. 

18. Vilket veleri om C.W. Borgs väg! Ska de bo i ”provhytter” och ändå betala dyr hyra. Offentligt 

eller entreprenad. 

19. Kollektivboende. 

20. Fleräldreboende. 

21. Fixar Malte. 

22. Tycker inte företag ska tjäna pengar – skattepengar på vår välfärd!! 

23. Mer personal inom äldreomsorgen. 

24. Högre löner för de som arbetar i vården. Bättre hjälpmedel ex. liftar. 

25. Bygg äldreboende. 

26. Bygg boende för friska äldre. 

27.  Valmöjlighet, inte att välja hemtjänst kommunal eller privat, Utan kunna välja att inte bo 

hemma. 

28. Äldreboende med inriktning på typ kollektivt boende. Bättre möjligheter för rörelsehindrade 

att få ett lämpligt boende. 

29. Gratis bussar. 

30. Bygg äldreboende Kollektivhus. 

31. Alla som vill ha gruppboende ska ha möjlighet att få detta. Kollektivhus där man blandar 

unga och gamla. 

32. Sjukvård som är anpassad med geriatrik. 

33. Fixar Malte tillbaka. 

34. Äldreomsorgen kan delvis ordnas av volontärer. 

35. Utökat äldre- och demensboende. 

36. Högre löner och kompetens. 

37. Tänk på att de äldre vill ha differentierad vård och boende. 

38. Fri parkering vid vårdcentralen och sjukgymnastiken. 

39. Äldreboende med service. 

40. Fler varianter av bra bostäder för äldre. 

41. Stimulera äldre att flytta till mindre lägenheter/spara pengar . 

42. Äldrevård i kommunalregi. 

43. Fler hyreslägenheter ska byggas. 

44. Anpassning till äldre och rörelsehindrade. 

45. Småskalig bebyggelse. 

46. Ej höghus. 

47. Olika upplåtelseformer. 

48. Bygga billigare bostäder för de yngre ska kunna flytta hemifrån. 

49. Fler hyreslägenheter, prisnivå som passar unga nystartade. 

50. Bygga billiga bostäder med 2 och 3 rum. 

51. Pensionärsboende typ +50 med lägenheter och gemensamma utrymmen. 

52. Hyreslägenheter, ungdomsbostäder i låg bebyggelse med grönområde. 

53. Bygga flera hyresrätter med en hyra som de flesta kan betala. 

54. Bostadsområden typ, Älvhem och Brudhammar. 
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55. Fler hyresrätter så att ungdomarna kan stanna kvar i kommunen. 

56. Möjlighet för äldre att kunna vistas ute. 

57. Tid för promender/samvaro ute.  

58. Finnas personer som har det som arbete att ge denna omsorgen. 

59. Äldreboende i centrum. 

60. Centralt beläget äldreboende/seniorboende med service och om man kan välja själv få göra 

det. 

61. Själv välja var man ska bo.  

62. Trygghetsboende. 

63. Själv välja boende. 

64. Möjlighet att makar får bo ihop. 

65. Fler äldreboenden. 

66. Bättre lön till personalen inom äldreomsorgen. 

 
 
 
Hur vill du ha det i Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum, Hallerna och i Stenungsund när det 

gäller kultur? 

1. Dansbana vid Fregattenparken. 

2. Aktuella (nya) filmer mera ”humor/revyer”.  

3. Kulturbesök/resor till bra utbud. 

4. Vandringsutställning i lokalområdet.  

5. Författaraftnar. 

6. Internationella kulturutbyten. Hur tar vi hand om våra nya svenskar? 

7. Kulturutbudet är utmärkt i Stenungsund 

8. Kulturhuset är kanon 

9. Fregatten det bästa som finns. 

10. Bra med kultur i Stenungsund. 

11. Aktiva pensionärsföreningar. 

12. Bättre lokaler till föreningarna. 

13. Tack för Fregatten!!!! 

14. Fritidsgårdar med mer teater. 

15. Musikens hus. 

16. Motorgård. 

17. Fler cirkusar. 

18. Utekonserter i kulturhusparken. 

19. Teater på Fregatten 

20. Kultur ska ej vara en klassfråga. 

21. Samarbeta med Stenungsbaden. 

22. Säkerställ att Fregatten kan utvecklas i takt med tiden. 

23. Mer förstklassig musik. 

24. Fortsätt med konstvandring vid Påsk. 

25. Utebio. 
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26. Erbjud kulturella aktiviteter vid Tjörnrunt. 

27. Mer Elljus på joggningslingan Nösnäs. 

28. Allaktivitetshus saknas. 

29. Samarbeta med riksteatern. 

30. Återställ Kulturskolan. 

31. Fler kulturarrangemang i kommunen. 

32. Större kulturhus – alla får plats. 

33. Möjligheter till rikt kulturutbud, även i utkanterna av kommunen. 

 

 
 
Hur vill du ha det i Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum, Hallerna och i Stenungsund när det 

gäller annat? 

1. Uppmuntra elever vid skolorna att hålla snyggt, t.ex. städa skolgård och omgivningar. Ordna 

en tävling mellan skolorna och dela ut pris till de skolor, som är bäst på snygghet. 

2. Uppmuntra föreningar att hålla snyggt i omgivningen. 

3. Ökat förtroende för de förtroendevalda. 

4. Ungdomsgård – stor med allt från musikstunder, scener, fik, restaurang. 

5. Utnyttja närheten till havet bättre. 

6. Utnyttja det vattennära mer än Tjörn Runt. 

7. Lösa tåg/bilproblem mot olyckor och ”trånga” möten/mot-/undergångar + planfria 

korsningar. 

8. Ökad samverkan eller samgående med Tjörn och Orust. Är vi mer av förort (sovstad) eller 

har vi större andel sysselsatta inom kommunen inom 20 år? Anpassar vi oss till trolig 

utveckling? 

9. Jag vill att det ska rensas upp i ytterområdena, så att det blir vackert. 

10. Bättre information från kommunen vad som händer. 

11. De som är på mötena från kommunen, måste kunna svara på de frågor som ställs. 

12. En djurpark. 

13. Bättre information från kommunen. 

14. Satsning på turism. 

15. Hur tar vi hand om och får in våra invandrare i vårt samhälle. Detta är något för politikerna 

att tänka till om. 

16. Aktiviteter för alla. 

17. Äldrehus! 

18. Lokaler för äldre att ha aktiviteter i, t.ex. dans. 

19. Spela golf.  

20. Dans för äldre. 

21. Matkurser, ej för dyra kostnader. 

22. För många löften som inte hålls, se ishallen CW Borgs väg, gångbanor till färjeläget. 

23. Rensa upp sly längs gångstråken så man kan känna sig trygg på kvällarna. 

24. Varför är det så dyrt att hyra bakugnen på Mariagården? 
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25. Information om framtida projekt i kommunen. 

26. Närbutik på Hallerna. 

27. Tag vara på den fina framtidsandan och sportintresset som finns i Stenungsund. 

28. Få med bra och välutbildat folk i politiken, undvik käbbel i politiken eftersom vi vill bo i en 

trevlig och stabil kommun. 

29. Ett mer sammanhållet samhälle med ett levande centrum. 


