
Tack för alla bidrag 
i idétävlingen! 
 

Varmt tack för alla fantastiska bidrag! 

Alla barn och elever är värdiga vinnare även om de inte får pris. Allas 

engagemang i visionen för 2035 uppskattas av oss. Bidragen kommer 

att användas som inspiration och underlag i det fortsatta 

visionsarbetet. 

 

Priskommittén 

Jan Glimstedt (FP) Visionsberedningens ordförande 

Jan Schuman, Planarkitekt 

Karin Birkedahl, Informatör 

Annelie Schön, Förskolechef Hasselbacken- och Kristinedals 

förskolor 

Kjell Hemmingsson, Rektor Nösnäsgymnasiet 

 

 

Vinnarna kommer att kontaktas efter utställningen och priserna 

kommer att delas ut via skolorna längre fram i höst. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kontaktperson: Elin Hjalmarsson, Planeringssekreterare 



Vinnarna är: 
 

Kategori A.  Barn i förskolan födda 2008 
Alla som deltagit är vinnare och får var sitt diplom. 

 

Kategori B.  Elever i grundskolan i årskurs 4 och 5 
1:a pris 
Bidrag: Nr. 11 ”Vi vill att Stenungsund ska vara tryggt och vara miljövänligare”  

Av: Fön Chamoiklang och Sara Olsson, Kristinedalsskolan 4B 

Motivering: Helhetstanke så väl som omtanke! Bidraget visar både på hur 

Stenungsund ska vara som samhälle och hur enskilda individer ska ha sin 

tillvaro 2035. 

 

2:a pris 
Bidrag: Nr. 7 ”SKOLA”  

Av: Alva Stenman Hansson, Kristinedalsskolan 4B 

Motivering: Miljö och teknik i skön förening till sammans med en god portion 

fantasi! 

 

3:dje pris 
Bidrag: Nr. 1”Fantasiskola” 

Av: Moa Sigvardsson, Kristinedalsskolan 4B 

Motivering: Noggrannhet och tålamod. Priskommittén uppskattar att konstnären 

har använt hela bildutrymmet. 

 

och  

 

Bidrag: Nr. 14 ”Framtidens hus har robothänder och vattenrutschkana och den 

kan skjuta upp glass och godis från skorstenen och det är ett färglatt hus” 

Av: Wilma Magnusson, Kristinedalsskolan 4B 

Motivering: Bidraget visar på stor detaljrikedom och fantasi samtidigt som det 

finns en helhetstanke genom att framtidsmiljöer beskrivs både inne och ute. 

Bidraget visar relationer såväl som byggnader. 

 



Kategori C.  Nösnäsgymnasiet 
 

1:a pris 
Bidrag: Nr.16 ”Stenunge kaj” 

Av: Jonathan Björkman, Nösnäsgymnasiet, 11 TED 

Motivering: Stenungsund får ett ansikte mot vattnet. Välbeskrivna tankar i text 

och bild. 

 

2:a pris 
Bidrag: Nr. 20 ”Badstranden Hawaii i Stenungsund 2035 

Av: Rasmus Blom, Nösnäsgymnasiet, 11 TED 

Motivering: En innovativ idé som kombinerar friluftsområde med för orten 

historiska monument. Bra beskrivet i bild och text. Realistiskt projekt. 

 
och 

 
Bidrag : Nr. 26 ”namn?” 

Av: Theodor Andersson, Nösnäsgymnasiet, 11 TED 

Motivering: Fokus på miljötänk. En tydlig vision och bra presentation. 

 

3:dje pris 
Bidrag: Nr. 2 ”Framtidsvision” 

Av: Elin Nilsson Nösnäsgymnasiet, 11 NAN 

Motivering: Dikten visar på framtidstro och hoppet om ett öppnare samhälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detta är 

priserna! 
 

 

Kategori A.   Barn i förskolan födda 2008 

Alla förskolor som deltar får 1000 kronor som får användas till gemensamma 

aktiviteter/utflykter. 

 

 

Kategori B  Elever i grundskolan i årskurs 4 och 5 

1:a pris 

Individuellt pris: Ett presentkort i en bokaffär i Stenungsund på 500 kronor. 

1500 kronor till klassen som får användas till gemensamma aktiviteter/utflykter. 

 

2:a pris 

Individuellt pris: Ett presentkort i en bokaffär i Stenungsund på 300 kronor. 

1250 kronor till klassen som får användas till gemensamma aktiviteter/utflykter. 

 

3:dje pris 

Individuellt pris: Ett presentkort i en bokaffär i Stenungsund på 200 kronor. 

1000 kr till klassen som får användas till gemensamma aktiviteter/utflykter. 

 

 

Kategori C.   Samtliga elever på Nösnäsgymnasiet 

1:a pris 

Individuellt pris: 1500 kronor 

 

2:a pris 

Individuellt pris: 1250 kronor 

 

3:dje pris 

Individuellt pris: 1000 kronor. 

 
 

  
 

Alla som har lämnat in bidrag får även var sitt diplom. 


