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Visionsarbete Stenungsund 2035 
Kommundelsstämma Spekeröd - Jörlanda - Stora Höga i 
Stora Höga Arena torsdagen den 14 mars 2013 
 
Observera att förslagen numrerade men står utan inbördes rangordning. 
 
Hur vill du ha det i Spekeröd, Jörlanda, Stora Höga och i Stenungsund när det gäller 
bostäder? 

1. Kvarnberget i Jörlanda borde bebyggas. 
2. Fler hyresrätter. 
3. 65+ boende. 
4. Bevara strandskyddet, låt inte folk bygga vid stranden. 
5. Hyreslägenheter saknas i Stora Höga. 
6. Äldrebostäder med olika alternativ för äldre som inte kräver tung vård. 
7. Bygg ihop Stora Höga och Jörlanda längs kustlinjen. 
8. Bygg inte bostäder i Stora Höga om inte allt annat hänger med som barnomsorg etc. 
9. Hyresrätter även i ytterområdena.  
10. In- och utfart från Getskärsområdet måste ändras om en utbyggnad skall genomföras.  
11. Planerat grönområde inom Stora Höga. 
12. Jag önskar att Jörlanda inte växer för mycket utan behåller sin ”på-landet-karaktär”. 
13. Bostäder för äldre samt ungdomar, även hyresrätter, där yngre har råd att bo. 

Seniorboende för äldre, nära havet, gärna vid campingen. Badplatsen bör få 
kommunala toaletter. 

14. Stora Höga behöver ett äldreboende snarast. 
15. Skapa bostäder för 60+ och 25+ i en nära framtid, exempelvis på gamla campingen 

(hyresrätter). 
16. Stora Höga camping bör ligga kvar med tanke på hur länge den har legat där. 
17. Inga höga hus! i ytterområdet. Villaområden med natur mellan grupperna av hus. 
18. Hyreslägenheter söder om Gåre. 
19. Ett blandat boende i Stora Höga. Behålla de natursköna omgivningarna men utöka 

tillgängligheten. Motionsslingor och bättre badplatser & småbåtshamnar. 
20. Bygg hyresrätter med tanke på unga o äldre (Getskärs camping). 
21. Bostäder. Flera bostäder till oss äldres. Fler bostäder i Spekeröd, 1-plans. 
22. Hyresrätter i Stora Höga. 
23. Hyresrätter i Stora Höga och i Spekeröd. 
24. Boende för unga och gamla i Stora Höga. 
25. Frigör villatomter i anslutning till vattnet för att attrahera nya villaägare. 
26. Bostäder för ungdomar och pensionärer i Stora Höga, för övrigt färdigbyggt, så att lite 

natur finns kvar i Stora Höga. 
27. Äldreboende i Stora Höga. 
28. Äldreboende i Stora Höga. 
29. Äldreboende i Stora Höga. 
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30. En blandning av villor, hyresrätter, bostadsrätter. Viktigt med bostäder som passar 
för ungdomar. Viktigt med lägenheter som passar som äldreboende. 

31. Seniorboende i Stora Höga. Mindre boende för yngre, separerade i Stora Höga 
32. Fler hyreslägenheter, bostäder i Spekeröd. 
33. Bostäder anpassade för äldre (pensionärer) 70+ i Spekeröd och Stenungsund 
34. Äldreboende i Spekeröd. 
35. Äldreboende i Spekeröd. 
36. Vill ha en åldersblandad befolkning med boende och aktiviteter för alla åldrar. 
37. Hyresrätter. 
38. Seniorboende. 
39. Hyresrätter i Jörlanda. 
40. Få möjlighet att bygga nära havet och även inom strandskydd!! 
41. Förenkla reglerna med bygglov. 
42. Hyresrätter i Jörlanda. 
43. Serviceboende alternativt seniorboende. 
44. Hyresrätter. 
45. Seniorboende. 
46. Bostäder för äldreboende och en blandad byggnation som passar både yngre och 

äldre. 
47. Äldreboende. 
48. Hyresrätter för ungdomar. 
49. Byggnation i Spekeröd. 
50. Hotell för turistnäring. 
51. Borstäder för ungdomar och äldreboende. 
52. 55+ boende – typ Bovieraboende. 
53. God blandning – undvika ”monokulturer”. 
54. Infrastruktur viktigt. 
55. Kommunalt vatten, avlopp, fiber för internet. 
56. Undvik att förstöra kustlinjen för mycket. 
57. Radhus för 55 + med gemensamma utrymmen/aktiviteter. 
58. Äldre 70+ bostäder. 
59. Bostäder till 18 + > 
60. Äldreboende ska finnas centralt (centrum), inte kontor som idag. 
61. Kollektivt boende. 
62. Bostäder i Spekeröd, 300 hur i små portioner. Total entreprenad 100 miljoner inom 

kommunen = potential 30 miljoner mer i kommunkassa. 
63. Getskärs camping: hyresrätter. Förtätning av bostäder i Stora Höga. 
64. Seniorboende runt om i kommundelarna ökar möjligheterna att flytta ur huset. 
65. 55 + bostäder i Stora Höga och Jörlanda. 
66. Pensionärsbostäder i södra kommundelen. 
67. Tåget borde stanna i Jörlanda. 
68. Tillgodose äldreboende och hyreslägenheter. 
69. Olika typer av bostäder i alla delar av kommunen. 
70. Tänka på hela kommunen. 
71. Blandade alternativ. 
72. Äldrebostäder. 
73. Hyresrätter för 55 +, även hyresrätter för övriga. 
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74. Bostäder – hyresrätter för yngre och äldre. 
75. Tänk på hela kommunen. Blandade alternativ. 
 
 
 

Hur vill du ha det i Spekeröd, Jörlanda, Stora Höga och i Stenungsund när det gäller 
kommunikationer? 

1. Cykelväg genom Stora Höga dvs. förbi Statoil. 
2. Förläng cykelvägen vid Grösbacken, nu slutar den vid Harås 4.  
3. Sätt upp skyltar vid cykelvägen så att fotgängare, cyklister & folk på rullskidor vet vart 

på cykelvägen de ska vara. 
4. Tåget borde stanna i Jörlanda. 
5. Fria resor med kollektivtrafiken för pensionärer vid lågtrafik (klockan 9-15). 
6. Bussförbindelse till Ucklum. 
7. Ny tillfartsväg via campingen. 
8. Tåg stannar i Jörlanda. 
9. Cykelbana genom Jörlanda. 
10. Övergångsställe vid församlingshemmet i Jörlanda, mot Källsnäsvägen. 
11. Dubbelt mot vid motorvägen Jörlanda. 
12. Elbussar sponsrade av Borealis m.fl. 
13. Billigare kollektivtrafik. Det är idag mycket dyrare att åka buss i Stenungsund än i t.ex. 

Göteborg, trots att det är korta sträckor man ska åka. 
14. Busslinje Stenungsund – Svenshögen – Ucklum – Stora höga – Stenungsund och 

omvänt. 
15. Utbyggd pendelparkering Stora Höga. 
16. Kommunikation mellan olika delar av kommunen är viktig! för att minska bilåkandet. 
17. Gratis bussresor mellan 09-15 för 65+. 
18. Pensionärer bör få åka gratis mellan kommuner, att man även skall kunna betala med 

kontanter på buss - tåg. 
19. Småbåtshamn. 
20. Utbyggd järnväg. 
21. Bättre underhåll på vägarna. 
22. Vettigt resecenter, placering i både Stora Höga & Stenungsund. 
23. Fiber till alla bostadsområden, eller vad som gäller framöver. 
24. Järnvägen ligger helt fel, hur kommer centrum i Stora Höga se ut? Hög tid redan nu 

att tänka på detta. 
25. Fria busstransport inom kommunen för pensionärer dagtid. Enklare biljettsystem. 
26. Förbindelse till södra Tjörn för att avlasta Tjörnbron. 
27. Bra färdtjänst. 
28. Samma taxa för buss inom Stenungsund. 
29. Översyn av lokalbussens linjer. Nya kanske behövs. 
30. Tåg och buss fungerar bra tycker jag. Gång och cykelbanor viktiga för alla, men 

speciellt till skolor. Buss; Trygga rundan eller Flexlinjen är bra! 
31. Busslinje till Getskärs brygga och till Stenungsund + färdtjänst. 
32. Dubbelspår Gbg-Uddevalla. 
33. Norrgående anslutningar vid Jörlandamotet. 
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34. Bra att tåg och buss finns, samt Flexlinjen. 
35. Välutbyggda cykelbanor. Kunna ta sig var som helst med en låg kostnad och utan 

krångliga kostnader som nu. Samordning mer med Göteborg. 
36. Tågstopp i Jörlanda. 
37. Gång- och gyckelväg från Jörlanda samhälle till Svartedalsvägen. 
38. På- och avfart mot Uddevalla.  
39. Gratis bussresor inom kommunen för pensionärer t.ex. 09.00-15.00. 
40. Gångbana. 
41. Cykelbana över järnvägen mot Svartedalsvägen. 
42. På- och avfart norrut motorvägen Jörlanda. 
43. Tågstopp i Jörlanda. 
44. En gångväg Jörlanda mot Stubbhultsvägen. 
45. Fria bussresor från Jörlanda till Stenungsund för pensionärer. 
46. På- och avfart från Jörlanda mot Uddevalla. 
47. Tågstopp i Jörlanda. 
48. Säkrare gång/cykelväg över järnvägen från Jörlanda-Svartedalen. 
49. Jörlanda: Av/påfart E6 Norrut. 
50. Tågstopp. Gång och cykelväg från Jörlanda mot Svartedalen. 
51. 30 km genom Jörlanda från Sävelycke. 
52. Lägre avgifter inom kommunen. 
53. Gamla E6 sällan turer – ökas på. 
54. Möjlighet att åka med skolbussen för oss som bor på landet (byvägen). 
55. Gratisturer 9-15 för pensionärer. 
56. Planfri korsning vid Nösnäs. 
57. Öka arbetspendling med buss = expressbuss till stora arbetsplatser. 
58. Gemensam flygplats med Uddevalla. 
59. Tätare turer från Spekeröd. 
60. Västtrafik på gamla E6; Stora Höga – Uddevalla. 
61. Stäng järnvägsövergången vid Adenmarks. 
62. Hastighetsregleringsskylt vid Stora Höga station. 
63. Dubbelspår Gbg-Uddevalla. 
64. Cykelväg forts. Spekeröd – Stenungsund, Spekeröd – Ucklum. 
65. Billigare resor med Västtrafik. 
66. Gratisresor för 65+ mellan kl. 09.00-15.00. 
67. Dubbelspår. 
68. Gratis för 65+ mellan 09-15. 
69. Planfria korsningar. 
70. Billigare taxor. 
71. Gratis kollektivtrafik framför allt för pensionärer. 
72. Kollektivtrafik öster och norr ut borde bli bättre. 
73. Gratis kollektivtrafik mellan 09.00-15.00 ihop med Gbg. 
74. Kommunikationerna söder ut är OK. Däremot är det dåligt i övrigt. 
75. Bättre kommunikationer norrut och till Trollhättan. Fler pendelparkeringar. 
76. Gratis kollektivtrafik för pensionärer. 
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Hur vill du ha det i Spekeröd, Jörlanda, Stora Höga och i Stenungsund när det gäller 

arbete? 

1. Något stort företag borde få etablera sig nära Stora Höga så att det skapas 
arbetstillfällen. 

2. Ett shoppingcentrum vid motorvägsavfarten. 
3. Stor mataffär vid motorvägsavfarten.  
4. Mer småindustri och lokalt anknutna verksamheter. 
5. Mer arbetstillfällen inom turismen. 
6. Skapa arbete inom turism. 
7. Utbyggt centrum i Stora Höga. 
8. Sommarjobb till ungdomar, minimun 3 veckor, i samarbete med företagen. 
9. Jag tycker inte att det är viktigt att ha fler arbetstillfällen i StoraHöga/Jörlanda. Jag 

tycker det går bra att pendla. 
10. Se till att Stora Höga Centrum blir attraktivt och trevligt och en naturlig mötesplats för 

alla. 
11. Petrokemiska små industrier bör lockas till det stora centrum vi redan har. Även 

annan småindustri är viktig. 
12. Utveckla industrin i Stenungsund och locka fler knutna till industrin. Skapa ett 

gynnsamt företagsklimat i kommunen, olika delar kan locka olika typer av företag. 
13. Jobba för att Stenungsund blir en kommun där man både kan bo och arbeta! Använd 

kommunens resurser och läge för att skapa fler arbeten! 
14. Locka till sig större industrier. 
15. Viktigt att industrin i Stenungsund får vara kvar och inte flyttar utomlands eller läggs 

ner.  
16. Viktigt att skolar, vård och omsorg har tillräckligt med kunnig personal. 

Serviceföretag, bygg- o entreprenadföretag. 
17. Arbete för ungdomarna. 
18. Bra förutsättningar för pendling. 
19. Arbete – för ungdomar. 
20. Viktiga att jobb erbjuds våra ungdomar, gärna med praktikplatser och lärlingsplatser 

först. 
21. Ett samhälle där alla får jobb. Samhälle där ungdomen känner sig hemma inom 

jobben. 
22. Jobba för att fler företag etablerar sig i kommunen för att slippa pendling. 
23. Utnyttja motorvägen för utbyggnad av verksamheter. 
24. Locka tjänstesektorn – akademiska jobb. 
25. Öppna palliativ vårdenhet. 
26. Praktikjobb utökas! 
27. Fler oberoende industrier. 
28. Ungdomspraktikplatser. 
29. Värna om arbetsmöjligheter inom kommunen. 
30. Bemöta nya tankar och entreprenörer på ett positivt sätt och lyssna på deras 

önskemål.  
31. Satsa på småföretag och omsorgsarbeten. 
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Hur vill du ha det i Spekeröd, Jörlanda, Stora Höga och i Stenungsund när det gäller 
miljö? 

1. Erbjud alla kommunaltvatten. 
2. Sopsortering dvs. soptunnor med fack (Mölndal har infört detta). 
3. Ordna vatten & avlopp hela vägen till Stenungsund för att skydda badmöjligheterna 

efter kusten. 
4. Återvinning i Stora Höga (tipp). 
5. Avfallskvarn i köken. 
6. Bevara skogen, se till att inte ta ner all skog för att bygga. 
7. Bevara strandskyddet – se till att stränderna fortsätter vara tillgängliga för alla. 
8. Bättre återvinningsstationer. 
9. Bygg inte för mycket, vi vill bo på landet. 
10. Bevara den lantliga miljön 
11. Fortsatt bevakning av miljöstörande faktorer i vår närmiljö. Stränga regler. 
12. Öka förståelsen och delaktigheten i det miljöarbete som görs i närområdet. Gynna 

hållbart jordbruk med ekologisk inriktning. 
13. Värna den miljö vi har här. Förtäta inte områdena för mycket, grönt och natur måste 

få plats också! 
14. Miljö mycket _viktigt_ men hur? Bra om politiker lägger ner för att förbättra. 
15. Stycka loss tomter öster om järnvägen, villatomter. 
16. För mycket byggnation under kort tid påverkar miljön negativt. 
17. Röja upp sly runt Anråsån. 
18. Stig utefter Anråsån. 
19. Promenadstråk utefter vattnet Stenungsund-Jörlanda. 
20. Vägbelysning Getskärsvägen o Gläntans väg. 
21. Större satsning utom tätorten. 
22. En bättre känsla av vad folk värdesätter främst, när det gäller miljö. Politiker och 

tjänstemän borde komma ut från sina rum? 
23. Bygg ny källsorteringsstation i Spekeröd. 
24. Vid husbyggen: Bygg inte på all ledig åkermark som finns utan bevara en bit av 

landskapet. 
25. Vi vill ha återvinningsstationer i Spekeröd. 
26. Stora Höga: Vi kan inte bygga överallt. Vi måste ha lite grönytor kvar! 
27. Viktigt att Svartedalen finns kvar som rekreationsområde och inte exploateras! 
28. Att vi är rädda om sjöar och hav. 
29. Att industrin och jordbruk inte orsakar utsläpp. 
30. Strandpromenad fram till Stenungsund. 
31. Säkerhetsproblem i trafiken med brist på gatubelysning och trottoarer. 
32. Gemensamhetslokaler i bostadsområden. 
33. Det ska vara lättare att installera godkända avloppsanläggningar. 
34. Enklare att få tillstånd till byggnation. Det är alldeles för dyra och höga krav som ställs 

på en sökande. Man lyssnar för mycket på folk som klagar på lukt mm. 
35. Flyttar man till landet måste man acceptera kor mm. 
36. Fler avloppslösningar typ minireningsverk måste godkännas. 
37. Förenkla för att få byggnadslov och tillstånd för avloppsanläggningar. 
38. Bad platsen på Getskär har blivit sämre p.g.a. den nya båtbryggan. 
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39. Omfördela nya verksamheten minst 1 km från strandkanten. 
40. Mer båtramper så att båtar ej behöver ligga i vattnet hela sommaren = miljöskada. 
41. Se till att alla områden ansluts till kommunens avlopp. 
42. Göra något åt vattenkvaliteten vid Getskärs badplats. 
43. Fler affärer i ytterområden ger mindre trafikutsläpp. 
44. Självförsörjande el för industrin. 
45. Vatten och strandskydd. 
46. Absolut ej gå ”back” utsläppsmässigt jämfört med idag. 
47. Antal miljöstationer är borttagna. Det är tråkigt att åka hem igen med skräpet när 

miljöstationen är full. 
48. Bättra kontroll på kemiindustrin. 
49. Satsa på bio-energi samt solenergi. 
50. Minska på anemalisk proteinproduktion. 
51. Värna Svartedalen. 
52. Skydda strandkanten från byggnation med minst 200 m. 
53. Riktiga toaletter på Getskär och Källnäs. 
54. Bättre sophantering och återvinningsstationer. 
55. När återvinningsstationen är full ska det gå ett larm så att det aldrig blir så skräpigt 

som idag. 
 
 
 
 

Hur vill du ha det i Spekeröd, Jörlanda, Stora Höga och i Stenungsund när det gäller 
fritid? 

1. Stöd Jörlanda IF. 
2. PRO & SPF har haft ökande medlemsantal så nu har de ingen lokal som rymmer alla. 

Fregatten är dyr och skolorna används dagtid då föreningarna vill ha möte. 
3. Billiga och funktionella lokaler till föreningar. 
4. Fritidsgård till ungdomar, detta är billigare än förstörelse. 
5. Modern kommunal lekplats (kolla Uddevalla). 
6. Isbana 
7. Bygg ut idrottsskolan, för att alla skall få prova på många idrotter. 
8. Kommunen skall inte driva men skapa förutsättningar för allsidig fritidsverksamhet. 
9. Forsätt med idrottsskolan. 
10. Fortsätt utveckla Fregatten , bra samlingsplats, där det händer mycket kul för alla 

åldrar. 
11. Främja Fysisk aktivitet. 
12. Lyft fram både "kill- och tjejidrotter” lika mycket och ge båda samma stöd. 
13. Motionsslingor i kustområden. Väl utmärkta och gärna informationstavlor om 

naturen på vägen. 
14. Bättre väg + rid/cykelväg till Stora Höga Ridklubb för att alla ska kunna ta sig dit, 

säkert och miljövänligt. 
15. Lokaler för fritidsaktiviteter utan kostnad för medborgarna. 
16. Lämpliga lokaler för olika fritidsaktiviteter dagtid. 
17. Gemensam hobbylokal där ungdomar äldre kan slöjda, meka med mopeder mm. 
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18. Lämpliga lokaler för ungdomars aktiviteter. Möjligheter för ungdomar som är 
motorintresserade för att undvika ”buskörning”. 

19. Fritidsgård för ungdomar i Stora Höga/Spekeröd. 
20. Fler aktiviteter för äldre i kommundelarna. Där det byggs bör planeringen för fritid 

följas åt bättre. 
21. Fler badplatser, simhall. Mera större lekplatser ex Plikta i Gbg. Sportarena. 
22. Boulebana i nytt bostadsområde vid campingen Stora Höga. 
23. Väldigt viktigt att alla ungdomar som vill kan erbjudas möjlighet till idrott, dans, 

musik mm i olika typer av föreningar och sällskap, även att pensionärer har ställen att 
träffas. 

24. Bad- och småbåtshamnar. 
25. Samlingslokal i nytt bostadsområde - campingen Stora Höga. 
26. Sjösättningsramp Stora Höga 
27. Mer båtplatser. 
28. Löparslingor. 
29. Läktare fotbollsplan. 
30. Toaletter vid Getskär. 
31. Läktare med vindskydd och tak över vid fotbollsplan. 
32. Fotbollsplan med gräs. Alla ungdomar vill inte vara föreningsanslutna. 
33. Det ska vara enklare att få tillstånd att bygga bryggor och andra fritidsanläggningar. 
34. Bidrag till Jörlandagården, vilken är en stor tillgång till invånarna i Stenungsunds 

kommun samt Elinstigen. 
35. Ojämn prissättning i Sundahallen. 
36. Utveckla fritidsaktiviteter för barn och ungdom.  
37. Fler fritidsgårdar. 
38. Värna om fritidsområden. 
39. Stöd ungdomsklubbar. 
40. Annordna annat än konstutställningar. 
41. Uppmärksamma äldre för olika aktiviteter. 
42. Anlägg motionsslingor. 
43. Stöd friluftsanläggningar. 
44. Fixa en gästhamn av klass som lockar båtturister hela sommaren. 
45. Hallar för ungdomsaktiviteter. 
46. Ishall + simhall snarast. 
47. Ungdomsgårdar i Stora Höga och Jörlanda. 
48. Aktiviteter för unga som inte idrottar. 
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Hur vill du ha det i Spekeröd, Jörlanda, Stora Höga och i Stenungsund när det gäller 
barnomsorg? 

1. Förskola i norra Stora Höga. 
2. Fler alternativ dvs. dagmammor/förskola. 
3. Förbättra rekryteringen av förskollärare. 
4. Gör det attraktivt att jobba inom barnomsorgen i Stenungsund. 
5. Hjälp personal att vidareutbilda sig. 
6. Mindre barngrupper på fritidshem. 
7. Mindre barngrupper. 
8. Återskapa vikariepoolen så att det alltid finns tillgång till personal. 
9. Mindre barngrupper på dagis. 
10. Tillgänglig barnomsorg där den behövs. Moduler är ok, men de ska vara anpassade till 

verksamheten och även utemiljön skal vara "rätt" för barnen. 
11. Naturförskola i de olika kommundelarna. Se Kareby Naturförskola som exempel. 
12. Fritidsgårdar är viktiga! Träffpunkter även för ungdomar och unga vuxna. 
13. Moduler flyttningsbara till förberedda platser. 
14. Häng med i bostadsutvecklingen med antal förskoleplatser och planera inte efteråt. 
15. Att den satsningen som varit fortsätter i samma anda. 
16. Bra kommunala förskolor, fler i nybyggda områden. 
17. Småskaliga flexibla enheter som kan göras om till äldreboende vid behov. 
18. För att göra kommunen attraktiv bör det finnas permanenta lokaler för barnomsorg 

och skola. 
19. Ekonomistöd till ”hemmafruar” i kontrast till dagis. 
20. Minska barngrupperna. 
21. Engagera pensionärer i barngrupper. 
22. Förskolegrupper <18 elever. 
23. Skolklasser <25 elever. 
24. Nattis om industrin ger behov. 
25. Gott om fritidsaktiviteter. 
26. Mindre barngrupper. 
27. Barnomsorg i alla kommundelar. 
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Hur vill du ha det i Spekeröd, Jörlanda, Stora Höga och i Stenungsund när det gäller 
utbildning? 

1. Gymnasieskolan ska vara i samklang med näringslivet i Stenungsund (industrierna). 
2. Utbilda äldre i digitalutveckling. 
3. Låt eleverna ha matro i matsalen, det går ej i dag då det blir allt fler elever i Stora 

Höga men matsalen byggs ej ut. 
4. Bygg F1-F9 i Spekeröd. 
5. Kunna läsa Universitetskurser i Stenungsund. 
6. Se till att alla barn får en chans att lära sig simma. 
7. Mindre klasser. 
8. Se till att det finns vettiga skollokaler. Idag används alldeles för många konstiga 

tillfälliga lösningar. 
9. Se till att lärare får vara just lärare och inte sekreterare. Lärarna får göra alltmer 

administrativa uppgifter som tar tid från undervisningen. 
10. Satsa på att vidareutbilda personal inom skolan. 
11. Satsa på personal istället för teknik. Det är bättre med lärare än med dyra datorer. 
12. Skolor lokalt så att inte barnen behöver åka långt. Satsa på nischade 

gymnasieutbildningar och marknadsför dem väl. 
13. Ej för stora klasser/grupper i skola/förskola/fritids. 
14. Utbyggnad av Stora Höga skola. 
15. Uppdelning mellan låg, mellan & högstadium. 
16. Minska gruppstorleken. 
17. Mentorskap mellan vuxna och ungdomar. 
18. Mer manliga förskolefröknar. 
19. Få hit högskola/universitet. 
20. Att skolan följer med i byggnationen. En skola för alla. 
21. Mindre skolenheter och då på flera platser istället. 
22. Fler vuxna i skolan som komplement. 
23. Rastvakter, dvs. personal som ser eleverna utomhus och kan bistå. 
24. Bra om det finns förskolor och skolor år 1-6 ute bland bostadsområden, årskurs 7-9 

kan placeras mer centralt. 
25. Viktigt att det satsas på Nösnäsgymnasiet så att inte ungdomarna väljer bort detta 

gymnasium. 
26. Mindre klasser. 
27. Lärlingsplatser. 
28. Minska gruppstorleken i skolan. 
29. Fler vuxna i skolan t.ex. klassmormor/morfar. 
30. Upprätta kvällsgymnasium. 
31. Samordna yrkesskola med kommunal skola. 
32. KY-utbildningar mot petrokemiska industrin. 
33. Upprätthåll gymnasieskolans mycket goda resultat och rykte. 
34. Satsa mer på komvux och annan vuxenutbildning. 
35. Vuxenutbildning i större skara. 
36. Ha kvar Nösnäsgymnasiet, bredda programutbud och kanske utöka det. 
37. Ligga före i tankarna var barna kommer någonstans. 
38. Satsa på Komvux. 
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Hur vill du ha det i Spekeröd, Jörlanda, Stora Höga och i Stenungsund när det gäller 
omsorg om äldre? 

1. Alla äldre par måste få bo ihop. 
2. Vi vill kunna bo kvar i Jörlanda & Stora Höga när vi blir äldre.  
3. Alternativ. 

4. Blanda generationer i hyresrätter/bostadsrätter i områden med samlingslokaler och 
gemenskapsytor. 

5. Låt det bli trevligt att bli gammal i Stenungsunds kommun. 
6. Äldreboende: trevlig miljö med möjlighet till butik m.m. Lägenheter för 55+ 60+ bör 

finnas. 
7. Promenadvägar lämpade för rullatorer. 
8. Äldreboende med olika nivåer av eget boende. Gärna naturnära, hav, skog osv. 
9. Fler trevliga anpassade områden som tilltalar 55+ så att villor blir lediga! 
10. Flexibla äldreboenden att flytta in frisk 60+ och kunna bo kvar vid behov av 

serviceboende. 
11. Gemensamhetslokal. 
12. Lämpliga bostäder. 
13. Bra hemtjänst. 
14. Viktigt med närbutik. 
15. Bättre äldrevård utanför centrum. 
16. Planera in äldrevård, barnvård i dom nya områden som byggs. 
17. Bygg mer för pensionärer i kommundelarna. 
18. Bra med äldrebostäder där man kan sköta sig själv, samt även kunna vara 

tillsammans med andra med måltider och gemenskap. 
19. Viktigt med en bra hemtjänst! 
20. Bra kommunikationer för äldre. 
21. Mataffär kvar, utbyggd. 
22. Äldreboende på Getskärs camping. 
23. Servicelägenheter i Stora Höga + gemensamhetslokaler. 

24. Bygg hus och äldreboende.  

25. Servicen skall vara av hög kvalitet gällande omvårdnad. Stora Höga/Stenungsund. 

26. Lokal dit du kan gå för gemensamma måltider, café eller dylikt. Träffa andra för att 

pratas vid. 

27. Boende med uteplatser. 

28. Få duscha när man vill. 

29. Gemensamma lokaler för mat. 

30. Mer affärer i Stora Höga. 

31. Äldreboende i Jörlanda, servicelägenheter och trygghetsboende. 
32. Äldreboende i Jörlanda alternativt serviceboende, trygghetsboende. 
33. Säkerställ lägenheter 
34. Säkerställ vårdhem. 
35. Boavera boende 
36. Tillräcklig personaltäthet på boenden. 
37. Fler äldreboenden på olika platser. 
38. Bygga äldreboende i alla kommundelar. 
39. Äldrebostäder utanför centrum. 
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40. Särskilt boende för äldre grupper. 
41. Bättre mat och ej halvfabrikat till äldre som bör hemma! 
42. Kollektivt äldreboende. 
43. Lokala kollektiva äldreboenden. 
44. Möjlighet för de äldre på landsbygden att stanna i sina hem om de önskar så länge 

som möjligt. 
45. Det är fy skam att äldre endast får duscha 1 g/vecka. Äldre som bo på boende eller 

har hemtjänst. 
46. Hög kompetens hos vårdgivaren (undersköterska). 
47. Frivilliga insatser i äldreomsorgen, läsa promenera mm. 

 
 
 
 
Hur vill du ha det i Spekeröd, Jörlanda, Stora Höga och i Stenungsund när det gäller 
kultur? 

1. Digitalkultur, de äldre ska ej hamna efter. 
2. Använd biblioteket mer och utveckla det mer och även hela kulturhuset. 
3. Kulturhus bör planeras eventuellt för diverse aktivitet m.m. 
4. Utveckla torget så det är levande med aktiviteter och fik även på kvällar och helger. 
5. Toaletter med vatten till våra bad. 
6. Mycket bättre satsning på våra bad. Getskär är kass där.  
7. Bastu vid Getskär. 
8. Restaurant vid Getskär med te x trubadur. 
9. Fregatten bör få behålla eller utöka sin verksamhet. 
10. Mer teater till kommunen. Mer filmutbud. Restaurang eller pub i Stora Höga. 
11. Konsertverksamhet. 
12. Samordna med kyrkorna avseende aktiviteter. 
13. Föreningar mer frekvent. 
14. Biblioteket i Stenungsund är toppenbra. 
15. Fjärrbio kopplad till flera platser. 
16. Bibehålla ytterliga biblioteket + bokbussen. 
17. Livligare strandväg. 
18. Kväll aktiviteter utomhus. 
19. Någonstans att ”flanera” med liv, glädje och rörelse runt omkring. 
20. Ha kvar och vårda och utveckla Fregatten – som är mycket bra! 

 
  



13 
 

Hur vill du ha det i Spekeröd, Jörlanda, Stora Höga och i Stenungsund när det gäller 
annat? 

1. 2035 ska Stenungsund vara självförsörjande. 
2. Stenungsund ska inte vara självförsörjande 2035. 
3. Lägg ut ett beslut och framför allt det som är genomfört på hemsidan, så ser alla att 

det händer saker. 
4. Stenungsund behöver ett "Föreningarnas hus" med lokaler för olika föreningars 

behov. 
5. Visionerna måste innehåll planer för hur Stora Höga centrum kunna byggas ut eller 

om det skall ligga någon annanstans 2035. 
6. Kommunerna får uppdatera alla medier mer/oftare (hemsidan m.m.). 
7. Bra livsmedelsaffär i Stora Höga. 

8. Mindre tjänstemannastyra. Politikerna måste styra tjänstemännen hårdare. 
9. Dåligt fungerande gatubelysning. 
10. Gäller många ställen inom kommunen. 
11. Städa och röja på offentliga platser. T.ex. inom området i centrala Stora Höga och 

Getskär. 
12. Bättre synlighet av polis alla dagar i centrum. 
13. Påskynda stadsplan i Spekeröd. 
14. Förbättrad information om kommunbeslut och planer. 

 
 

 

 

 


