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Sammanställning av enkätsvar till ny översiktsplan 
 
Från den 23 november 2015 till den 11 januari 2016 hade kommunen ute en enkät, där alla 
hade möjlighet att lämna idéer, åsikter och funderingar kring hur Stenungsunds kommun ska 
utvecklas i framtiden. Vi gick ut med enkäten under devisen ”Hjälp oss att planera ditt 
framtida Stenungsund”. 

Enkäten låg ute på Stenungsunds kommuns webbplats som webbformulär och publicerades 
som annons i ST-tidningen (som delas ut till alla hushåll i kommunen) den 25 november. Den 
låg även ute i pappersform i Medborgarservice i kommunhuset, på Stenungsund Arena, på 
Stenungsunds bibliotek och i bokbussen samt på Molekylverkstan.  

Enkäten inledde den tidiga medborgardialog som gjordes inför arbetet med ny översiktsplan.  

Sammanlagt kom det in 181 svar. Av dessa svar gjordes bedömningen att 30 stycken var 
inskickade som oseriösa svar och som heller inte tillförde något till arbetet. Därför är dessa 
svar urlyfta ur denna sammanställning, men finns hos kommunen att ta del av vid intresse. 

Nedan i den här sammanställningen redovisas de svar som kom in på respektive fråga.  

Enkätens utformning finns i Bilaga 1. 
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Vilken anknytning har du till Stenungsunds kommun? 

 

Av de som har svarat på enkäten bor de allra flesta i kommunen (89 %).  

Var i kommunen bor eller arbetar du? 

 

De flesta som har svarat på enkäten bor i Centrala Stenungsund – Stora Askerön, 
Hasselbacken – Kopper – Kyrkenorum – Hallerna eller Spekeröd – Jörlanda – Stora Höga.  
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Beskriv Stenungsunds kommun med tre ord 

 

Stenungsunds kommun beskrivs i ord som till stor del rör närheten till havet och naturen. 
Industrierna nämns i stor utsträckning, likaså handeln i centrum. Några tycker att det är tryggt 
och vackert. Ett fåtal benämner kommunen som en byråkratisk organisation.  

Alla svar finns i Bilaga 2.  
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Vilken plats i kommunen visar du helst för en besökare? 

På frågan vilken plats i kommunen som man helst visar upp i kommunen finns tre 
dominerande svar: Torget, havet och Stenungsön. Svaren är också kopplade till de olika 
delarna i kommunen, broarna till Tjörn, strandpromenader, badplatser och insjöar. Annat som 
nämns är till exempel Svartedalen, Mariagården och Molekylverkstan. 

Alla svaren finns i bilaga 3.  
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Vad tycker du är bra i Stenungsunds kommun idag? 

 
Svaren på frågan vad som är bra i Stenungsunds kommun skiljer sig åt. Många svarar bland 
annat närheten till naturen och havet, men även närheten till en storstad. Att läget är bra är en 
återkommande punkt. Många är nöjda med servicen och handeln som finns, inte minst på 
Torget. Flertalet nämner kommunikationer och kollektivtrafik. Biblioteket och Kulturhuset 
Fregatten är uppskattade, likaså andra idrottsanläggningar och friluftsliv. Skolan nämns och 
likaså att det finns arbetstillfällen.  

Alla svar finns i bilaga 4. 
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Vad tycker du kan bli bättre i Stenungsunds kommun? 

 

Tankarna om vad som kan bli bättre i Stenungsund idag skiljer sig mycket åt. De mer 
frekventa åsikterna rör trafiksituationen, vägar, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och var 
tåget ska stanna. De handlar om fler bostäder - framför allt hyresrätter, men även villor. 
Många har önskemål om fler caféer, restauranger, barer, mataffärer och annan handel i 
centrum och andra kommundelar. Det finns önskemål om att förbättra Torget. Många önskar 
mer kultur, aktiviteter och evenemang, både för vuxna, men inte minst för barn och 
ungdomar. Kommunen kan förbättra idrottsanläggningarna, promenadstråk, badplatser och 
lekplatser. Det finns tankar om att kommunen kan arbeta mer med miljöfrågor, grönytor och 
hållbarhetsarbete, delvis också relaterat till bostadsbyggande. Några påpekar att 
ytterområdena inte ska glömmas bort. Skolan och boende för äldre kan också bli bättre. 

Alla svar finns i Bilaga 5.  
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 Var i Stenungsunds kommun vill du helst bo? 

 

Variationen är stor på vad man svarar på frågan var man helst vill bo. Många nämner att de 
gärna vill bo med närhet till natur och hav. Flera anger också att de gärna bor på den platsen 
de redan bor på. Många vill bo centralt i Stenungsund, medan andra föredrar ett mer lantligt 
boende. Förutom Stenungsunds tätort och Hallerna nämner många de södra kommundelarna. 
Ödsmål, Svenshögen och Stenungsön nämns också flera gånger.  
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Vad är viktigast för dig när du väljer var du vill bo? 
 

 

De som har svarat på enkäten tycker att närhet till naturen är det allra viktigaste när man 
väljer var man vill bo. Sedan kommer närhet till affärer och service, att det är tryggt att röra 
sig i området samt närhet till kollektivtrafiken i tät följd.  

Av de som har svarat alternativet Annat har de flesta specifierat att det är nära till havet, 
havsutsikt, båtplats och/eller badplats man önskar. Andra saker som någon har angett är att 
det är vackert, att det finns bra skolor, livskvalitet, lätt att ta sig ut på motorvägen, nära till 
tågstationen, miljömedvetna grannar, möjlighet till odling, nära grönområden, restaurang i 
Getskär, nära Svartedalen, utsikt, nära ÖIK och närhet till vänner.  
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Nu börjar vi arbeta med en ny översiktsplan för Stenungsunds kommun.  
Först vill vi ha dina åsikter kring hur kommunen ska utvecklas i framtiden! 
Bidra genom att fylla i följande enkät:

HJÄLP OSS PLANERA DITT FRAMTIDA STENUNGSUND

Lämna enkäten senast måndagen den 11 januari på biblioteket, kommunhuset, 
Sundahallen eller Molekylverstan eller skicka in den till: 
Stenungsunds kommun, Översiktsplanerare, 444 82 Stenungsund
Du kan också besvara enkäten på www.stenungsund.se/nyoversiktsplan.

Beskriv Stenungsunds kommun med tre ord:

Vilken plats i kommunen visar du helst för en besökare?

Vad tycker du är bra i Stenungsunds kommun idag?

Vad kan bli bättre i Stenungsunds kommun? Vad saknas?

Var i Stenungsunds kommun vill du helst bo?

Vad är viktigast för dig när du väljer var du vill bo? Välj max tre alternativ.

 Nära till affärer och service   Nära till kulturupplevelser
 Nära till jobbet   Nära till idrotts- och föreningsliv
 Nära till förskola/skola   Lätt att få bostad
 Nära till kollektivtrafiken   Tryggt att röra sig i området
 Nära till naturen   Annat: ________________

 Vilken anknytning har du till Stenungsunds kommun?
 Bor (även fritidsboende)       Arbetar        Varken bor eller arbetar i kommunen

Var i kommunen bor eller arbetar du?
 Centrala Stenungsund-Stora Askerön  Hasselbacken-Kopper-Kyrkenorum-Hallerna
 Spekeröd-Jörlanda-Stora Höga    Ucklum-Svenshögen
 Ödsmål      Varken bor eller arbetar i kommunen

Bilaga 1



Bilaga 2 
Beskriv Stenungsunds kommun med tre ord 
 

• Havet, naturen, Stenungstorg 

• Brandsläckare, ologisk, oekonomisk 

• Hav, klippor , grönska 

• vackert, praktiskt, vänligt 

• Många nybyggen och lite underhåll 

• Trögt, misstänkt svågerpolitik, trötta tjänstemän 

• Vacker, trivsam kommun närhet till hav och skog 

• Havet, natur, industri 

• Växande, havsnära och industrier. 

• Havsnära, industri, grönt 

• Nära till vatten 

• Naturnära, kust, industrier 

• Nära till havet 

• Gammalt    litet       trevligt 

• Havsnära lugnt och industri 

• industri. genomfartskommun. växande 

• Kuststad, industristad, 

• Tillgänglighet, hav, tågräls 

• Väst kust pärla. 

• Stor (till ytan) Bra belägen Vacker 

• Hav strand restauranger 

• Trevlig, bra, okej 

• Trygg, barnvänlig, lagom 

• allt  är  bra 

• Vacker, liten, trygg 

• Hav, natur och närheten till Gbg 

• Hav industri Hällungen 



• petrokemi hav natur 

• Hav, natur och KEMIFABRIK 

• Gör det enkelt 

• kultur och närhet till havet 

• havet trafiken tjörn 

• Vackert, bra läge, lättillgänglig 

• Sol, bad och petrokemi 

• Arbete, Närhet, Handel. 

• Hav. Företagande. Centrum. 

• Långt från framkanten 

• Bra läge framtidskommun 

• Industrier, Hav och Natur 

• Kustnära, expansiv, naturskön 

• Behöver mycket förnyelse 

• Kust industri handel 

• Vackert, fridfullt och natur 

• trygghet, hav, vildmark 

• Anonymt, samarbetssvårigheter, bakåtsträvare 

• Vansinnig nybyggnation Strandvägen!!! 

• Utvecklingsort. Havsnära. 

• Havsnära, Bästkusten, MIljöombyten 

• Hav, storstadsnära, naturnära 

• Idrott, jobb, natur 

• Expansiv, Framåtanda, Vacker 

• Hamn utveckling industri 

• Hav, sommar och krångligt vägnät... 

• Uppdaterad, tillgänglighet, samt rikt fritids- och kulturliv. 

• Liten, delad, trög 

• Havet, naturnära, lugnt 

• Storstadsnära, Naturnära, Vardagsnära 



• Hav, idrott och molekylverkstan 

• Industritung, dominerad av bilar (torget), utspridd 

• Processindustrier, Stenungstorg, järnvägen 

• Havet, Tillväxt, Trevligt 

• Bilburen, likriktad, vackert-läge-som-inte-tas-till-vara 

• Har blivit sämre 

• Industrier, dyrt, bostadsbrist 

• servicenärhet, natur och hav 

• Havsnära, utspritt, cykelovänligt 

• spretigt,  butiker,  tråkigt 

• Mysig, lagom liten, vacker 

• Havsnära, tråkig, potential 

• Närhet, hav, tillgänglighet 

• Kust hav 

• En oslipad diamant 

• Vacker natur, fina idrottsanläggningar samt bra kommunikationsmöjligheter 

• Vackert, hem, framtid 

• Expansiv, havsnära, familjevänlig 

• Lagom, nedgången, havsnära 

• Industrität havsnära småstad 

• Modern, vacker, utvecklande 

• Havsnära, tryggt, centralt 

• fint nära havet 

• Outnyttjat naturnära,  industrier 

• Trevligt Fint Välkommande 

• Kustnära Omväxlande natur och kultur 

• kan bli bättre 

• Politiktrög, idrottsvänlig och industrität 

• Byråkratisk, omedveten, miljönovis 

• Naturmiljöer, ekonomidrivet, naturboendepotential 



• trygg, vanlig, okej 

• Hav, sjö och skog 

• Industri, köpcentrum, fregatten 

• Industri, hav och bra geografisk läge. 

• Sol, vind och vatten 

• Havsnära, expansivt, trivsamt 

• Utvecklande 

• Nära Till Havet 

• Ständigt närvarande 

• Kustkommun, Naturskön, Byråkratisk 

• kustnära, trevligt, utvecklande möjligheter 

• ett bra ställe 

• trygg, integration, jobb 

• inget som intressant 

• doligt 

• hav, närhet, sport 

• fin, tillmötesgående, trevligt 

• finnt avgassit stort 

• öppen, sommar, havsnära 

• Mysig lagom stor 

• otryggt 

• jag tycker att stenungsunds kommun inte bra 

• Hav, Vackert, Industri 

• Vackert, Rent, Trevligt 

• Vänlig, lättillgänglig, kulturell 

• Hav, natur, centralt 

• Natur, lugn, trygghet 

• Bra, Mysigt, Stort 

• Personligt, nära, havet 

• Naturen Havet Järnvägen 



• Pittoresk, Indusriellt, Massinflyttning 

• Naturen. Havet och närhet till service 

• Naturnära, stort affärsutbud 

• Naturnära, vacker stad, industrier 

• Västkustens pärla 

• Industri Omysigt (Stenungsund) Naturskönhet (resten) 

• Arbetsliv, segling, kultur 

• Trivsamt, Geografiskt bra, Bra människor 

• E la bra 

• Dålig luft, havet, naturen 

• Kustnära, bra kulturskola, växande kommun 

• Nära till allt 

• frisk luft och närhet 

• Liten, Kust, petrokemi 

• Havsnära, "Bonnigt", Inskränkt 

• Fin kommun 

• Vet ej 

• Lätt tillgängligt, bra parkering 

• Korruption, endast fokus på centrum 

• Lagom stort 

• Havsnära, tollerant, trevligt 

• Hav, strand, vackert 

• Vatten - välordnat - mångfald 

• Havsnärhet Naturtäthet Promenad/cykelvägar 

• Är positiva till förändringar 

• Nära Välkomnande Öppet 

• Vänligt Havet Naturen 

• Praktiskt men trist 

• Stenungstorg, bra kommunikationer, havet 

• Havet - Lantligt - Skogen 



Bilaga 3  
Vilken plats i kommunen visar du helst för en besökare? 
 

• Getskär 

• Ingen 

• Klippor, hav 

• Broarna 

• Stenungsön 

• Getskär bakom bergen så inte husen syns. 

• Centrum, stigar vid Hawaii, Fregatten 

• Havet, Mariagården 

• Humlebråten 

• Torget utmed vattnet. 

• Havet, stenungungsön 

• Stenungsön och Centrum med båthamn 

• Hav, skog eller sjö 

• Torget 

• Vid H&M och coop och där de är nytt 

• Torget 

• "havet" 

• Nösnäs med nya ishallen 

• Stenungsön vid havet 

• Stenungsön 

• Hamnområdet 

• Torget 

• hamnen tjörnbroarna 

• Fregatten 

• Torget och bryggorna 

• biblioteket 

• torget ellet stenungsön 



• Torget från vattensidan för den andra sidan är inte så vacker. 

• Gårdsjön 

• hawaii 

• Hällungen 

• kusten norr och söder fabriker/centrum. när jag flyttade hit kunde man komma fram till vattnet 
i stort sett hela kusten 

• hamnen och torget samt havet 

• havet 

• Torget 

• Söskär 

• Torget. 

• Stenungsön. Stenungs torg. 

• Skärgården, Tjörn 

• Torget svartedalen samt övrig kultur..läget 

• Hakefjordens naturreservat vid Norums Holme. 

• Stenungsön utsikt åt Tjörnbron 

• Havet och utsikten från tjörnbron 

• Havet t ex vid Getskär 

• Stenungsön och torget 

• Svartedalen 

• Stora Höga, Källsby Källsnäs och shoppingcentret. 

• Stora Askerön. Broarna till Tjörn. Mariagården. 

• Stora Askerön. Tjörnbroarna. Stenungs Torg. 

• Havet 

• Hamnen och havet 

• Källsby 

• Torget och någon plats gärna havet. 

• jörlanda(källsnäs) 

• Torget och nösnäs... 

• Närheten till havet, via broarna mot Tjörn. 



• Stenungsön 

• Ramsö 

• Källsnäs, Jörlanda 

• Molekylverkstan, havet, torget 

• Hällungen 

• Åker ut på Tjörn. 

• Stenungsön 

• Stenungsön 

• Stenungsön 

• Havet 

• hamnstråket, havet 

• Havet 

• Fina promenadstråk vid havet 

• Nånstans vid havet 

• Söskärs badplats 

• Stenungsunds Arena 

• Getskärs badplats 

• Stenungsön medTjörnbroarna 

• Getskär 

• Havet 

• Havet 

• Havet 

• Getskärs badplats 

• Längs med havet och torget 

• Stora Höga 

• Getskär 

• Havet, Stora Höga, svartedalen 

• Stenungsunds Torg 

• Vårt närområde med kust och grönska samt Fregatten 

• Svenshögen 



• min hemmasjö Hällungen 

• Svartedalen 

• Naturen runt sjön Hällungen och havsmiljön 

• runt om mitt hem i Svenshögen / Ucklum vid Hällungesjön 

• Längst ut på Orust Tjörn 

• Fregatten 

• Hällungesjöen och bryggan i Stenungsund 

• De vackra omgivningarna runt Hällungen, odlingar, sjö och badplats 

• Tjörnbron/Hamnpromenaden vid torget. 

• Torget med omnejd + havet + badplatser 

• Mariagården 

• Platser vid havet, "ST-Torg" 

• StenungsTorg 

• torget, stenungsön 

• Ödsmål 

• Torget 

• Stranden - Hawaii 

• Bryggorna 

• molekylverkstan 

• Stenungstorg 

• hamnen 

• Stenungstorg 

• monga soker 

• Båthamnen 

• Torget, hamnen 

• Molekylverkstan - barn - Mariagården 

• Närheten till havet, promenadstråk 

• Torget 

• Spekeröd 

• Vid båtplatsen vid torget 



• Solgårdsterrassen 

• Tjörnbroarna 

• Strandpromenaden vid Torget 

• Brandstation 

• Källsnäs i Jörlanda 

• Svenshögen, Grötån 

• Centrum, havet 

• Stenungsön 

• Mitt jobb 

• Biblioteket 

• Kulturskolans konsterter, hav o insjö, Furufjäll 

• Fregatten, Jordhammar 

• Kulturhuset Fregatten 

• Stenungsön 

• Skogen/Svartedalen, Havet/utsikt in mot S-sund 

• Hamnen 

• Inget 

• Industri 

• Havet 

• Hamnen Havet 

• Stenungsön 

• Torget 

• Kulturhuset Fregatten 

• Promenaden längs havet vid Torget 

• Torget 

• Fregatten & Fiskboden 

• Strandpromenaden 

• Torget med torghandel 

• Havet via båt, badplatser. Paddling/skridskor på sjöar i Svartedalen å hav, Cykling på 
landsväg 



Bilaga 4 
Vad tycker du är bra i Stenungsunds kommun idag? 
 

• Vacker natur, närhet till havet, bra shopping, vackra boendemiljöer, tryggt 

• Inget 

• Lagom stort 

• Tillgänglighet. 

• Att det byggs mycket. 

• Blomsterarrangemangen i stan. 

• Närhet till allt 

• Land, hav, skog, närhet till Gbg 

• Stenungstorg. Bra kommunikationer. Relativt bra skola. "Lagom stort". 

• Det är grönt,havsnära, den kommunala servicen, mycket fritidsaktviteter att välja, lagom stort. 

• Fri parkering 

• Trevligt bibliotek, bra snöröjning. 

• Känner många som jobbar där,har inte hört något positivt bara negativa saker om komun en 
som arbetsplats.tråkigt!!komunen ha dåligt rykte som arbetsgivare. 

• Man är trevliga och att ni tänker på hur ni ska bli bättre ☺ 

• Stenungstorg är en bra mötesplats för alla mes närhet till allt 

• Kollektivtrafiken. 

• Idrottslivet, bio, buss och tågförbindelsen. 

• Nära havet, bra utbud av butiker på torget 

• Fantastiska miljöer (hav och skog), hela min familj kan ha en aktiv fritid, helt ok skolor, 
möjlighet att tågpendla till jobbet i Gbg 

• Närheten till vatten, bra utbud, motorväg inom kort avstånd 

• Bra "klimat" mellan invånarna. 

• gästhamnen 

• Fregatten är bra och torget i sig är mysigt, speciellt vid jul. 

• "Biblioteket 

• Torget har blivit väldigt fint efter ombyggnaden!  



• Känns även som en relativt trygg kommun, där man faktiskt vågar vara ute på kvällen utan att 
oroa sig" 

• bra  service allt 

• torget, allt på en plats 

• Kollektivtrafiken är jättebra men pendelparkeringar räcker inte till. 

• Handel 

• gång-och cykelvägarna 

• Centrum har blivit finare. Bra skolor. 

• Infrastruktur västra /södra delarna 

• "bibliotek, molekylverkstan som satsar på barnen och familjer och att den nya lekplatsen har 
tillkommit. och Torget med ett stort utbud av  

• olika affärer och butiker, bio, restauranger osv." 

• naturen kommunikationerna tåg/buss biblioteket 

• En del butiker på torget 

• Fregatten 

• Full fart med allt! 

• Stenungsund är en fantastisk ort som förenar unika naturvärden med arbetstillfällen, goda 
kommunikationer och stort utbud av affärer och tjänster. Många företag och arbetstillfällen. 
Livaktigt föreningsliv. Känns större än det är och har mycket service och affärer för sin storlek 
(allt finns som man behöver), bra affärscentrum som bör byggas ut ytterligare för att möta 
konkurrensen från Torp och Bäckebol. Fint kulturhus och bibliotek. Lätt att ta sig till från 
andra delar av Sverige och Danmark/Norge, och känns centralt. "Bohusläns hjärta". Fantastisk 
natur, både skog (Svartedalen, Furufjäll etc) och vid havet. Vackra miljöer kring Kyrkberget. 
Bra cykelvägar. Stenungsön är en unik miljö. Stenungsbaden som nöjes- och 
konferenscentrum för västkusten. 

• Cykelvägar, småskalighet, många grönområden, småhus och låg bebyggelse. Tryggt och bra 
för barn. 

• Läget 

• Närheten till affärer, trevliga områden 

• Kustnära, trevligt torg, bra cykelvägar, nära och snabbt med motorväg till Kungälv o 
Göteborg. 

• Att man satsar så mycket på centrum och allt söderom den. Norra delarna är platser som man 
tydligen inte vill ha med att göra. 

• Närheten till havet, Stenungs torg börjar också bli riktigt attraktivt. 

• Mycket nybyggnation, delvis moderniserat torg/centrum, vid havet, äntligen fina lekplatser vid 
skolor/förskolor och vid fregatten. Vackra planteringar både i krukor och i rabatter, fina 
juldekorationer med belysta träd, julgranar 



• De grönområden som finns sparade. Furufjäll, Svartedalen. Handeln, Fregatten kulturutbud. 
Idrottshallarna på Nösnäs. 

• Förutsättningarna och läget 

• Stora Askerön, Kulturhuset. Arbetstillfällen. Lagom stort. Backa Läkarhusgrupp. Bra 
kommunikationer från centrala Stenungsund till Göteborg. 

• Kulturhuset. Stenungs Torg. Backa Vårdcentral. 

• "Närhet till havet men även till skogen, miljöer som passar alla.  

• Stenungsbaden och Tjörn Runt." 

• Stenungstorget, skateparken, Kulturhuset Fregatten, framförallt biblioteket,  havet och 
badplatserna, naturen, kommunikationerna till och från Göteborg, det är vackert här, 
Sundahallen, sjukvården, det aktiva föreningslivet, träningsmöjligheter 

• satsar på idrottsanläggningar, fin natur, bra kollektivtrafik 

• Torget, kommunikationer, närhet till storstad, nära havet. 

• utbudet av butiker på torget, Kulturhuset 

• Det mesta... 

• Våra fritidsanläggningar och kulturhus, som berikar så många människor på flera plan. 
Serviceminded pch trevlig personal inom sjukvård och äldreboende. Det breda och rika 
utbudet på Stenungstorg. 

• Närheten till havet och naturen, än så länge..... 

• Naturnära boendemiljöer 

• Service, kommunikationer, skola, Stenungstorg 

• "Bra kommunikationer med tåg, nu ännu bättre även till Svenshögen. 

• Trevlig natur med Hällungen, skogen runt om, Svartedalen, havet och fina platsernvid havet.  

• Bokbussen är en bra service. 

• Affärsutbudet har blivit bättre senaste året. Två bra gym. Fint med ishall coh förhoppningsvis 
snart fräschare simhall. Mycket nöjd med skolan, Ekenäs." 

• Låg och utspridd bebyggelse med gröna ytor emellan. 

• Möjligheter till idrott. Närheten till havet. Ligger lagom nära en "storstad", och lagom långt 
bort. 

• Utsikten över Stenungsön från kajkanten. 

• Undersökte både skola och kulturskola och tennisträning innan jag flyttade hit. Tyckte de låg 
på topp. Idag 10 år senare har vi bytt ut allt!! 

• Kommunchefen Kicki Norberg 

• service, närhet till natur, närhet till storstad 



• Havsnära läget. Bryggan vid stenungstorg. 

• Torget är bra. Många olika typer av butiker. 

• Torget har förbättrats mycket 

• Närheten till havet, naturen och Göteborg 

• Ny ishall, äntligen en lekplats centralt, förhoppningsvis en ny simhall. 

• Upprustningen av centrum 

• Vårdcentralerna ,vården planteringar och utsmyckningar längs centrala vägar i stenungsund . 

• Är nyinflyttad, men tycker om miljön och att näringslivet verkar må bra. 

• Bra kommunikationer, fin miljö, det finns arbetsplatser, 

• Storleken, havet, lugnet 

• Närhet till hav och natur samt tämligen bra med affärer vid Torget 

• Fint läge, bra köpcentrum, bra bostadsbyggande, bra kollektivtrafik. 

• kollektivtrafik, Stenungstorg (även om det kan bli än bättre), 

• bra bussförbindelser till Göteborg 

• Det natur- och havsnära läget. Utbudet av butiker o tjänster i centrum. Bra sportmöjligheter/-
arenor. 

• Att det finns ganska mycket jobb! 

• Vårt boende! Relativ närhet till så gott som all sorts service. 

• Kulturhuset, den nya lekparken 

• Gott dricksvatten från nära vattendrag, att man satsar mycket på ungdomars idrottsintresse i 
skolan, en generellt bra skola (Ekenäs), vackra omgivningar, trevligt kulturhus med fina 
satsningar för handikappade, fint bibliotek, mysig hamn, bra med hyreslägenheter. 

• Ett uppvaknande i miljöfrågor verkar vara på väg 

• Bra tågförbindelser både söderut och norrrut (mot Göteborg och Uddevalla) 

• simhall, bibliotek, bio, språkcafe 

• Naturen, fregatten och affärerna 

• Ordning och reda, tycks va fina intentioner om att ha en bra kommun. 

• Naturskön region, bra kommunal service, allt finns. 

• Ny lekplats Fregatten :) Satsas på torget - äntligen! 

• Bra med våra vårdcentraler + apotek, Torget 

• Billig fjärrvärme 



• Närhet till havet, inland och storstad. Allt jag behöver finns här. 

• Bra kommunikationer, bra affärscentrum 

• hamnen 

• Ödsmåls fotbollslag 

• ingenting 

• inget 

• Vet ej 

• allt 

• fregatten 

• Promenadbryggan, närhet till havet 

• Hamnen hallerna 

• Nära till havet. Tryggt. 

• Blomsterarrangemang, Molekylverkstan 

• Finns mkt kultur 

• Att det planeras massa nytt 

• En lugn och naturnära plats 

• Lekplatsen 

• Köpcentrum som innehåller det mesta 

• Naturen o Havet 

• Mångfald av utbud inom affärsvärlden 

• Den växer lagom 

• Nära till havet 

• Läget - geografiskt 

• Naturen, kollektivtrafiken 

• Bussar o tåg, läget + arbete, segling, kultur 

• Vårt fina torg o bibliotek 

• Personal på mitt arbete 

• Kulturhuset förutom all cig.rök som kommer in o kylan i huset 

• Närhet hav o skog 

• Cykelvägar 



• Nära till allt, havet, naturen, affärer m.m. 

• Småskalighet 

• Turistbemötande 

• Det mesta 

• Inget 

• Nära till allt 

• Allt 

• Kommunal service 

• Många underbara promenadvägar. Filmklubben. 

• Vatten - välordnat - mångfald 

• Närheten till havet och Fregatten och allt som hör till. Biblioteket, MET OPERA 

• Närhet till vatten o friluftsliv 

• Barnvänligt 

• Tillgängligheten 

• Torget, kommunikationer 

• Ligger utmed havet, nära till GBG/Uddevalla regionen. Nära till bra friluftsliv, (skidor, 
skridskor, passling) 



Bilaga 5 
Vad kan bli bättre i Stenungsunds kommun? 
 

• Mindre bilköer i centrala Stenungsund. Billigare villor eller parhus. 

• Framåttänkande. Ekonomiskt tänkande. 

• Fler lekplatser i kyrkenorum, mer handel och gratis parkeringar ! 

• Cafeer, restauranger, mer detaljhandel, bostäder. 

• Underhållet, runt torget det är det ok. Men Stenungsund i stort, är det väldigt dåligt. Sly som 
växer nära väg och gångbanor, brunnar som behöver åtgärdas "fallrisk" Gångvägar, bättre 
belysning. Lekplatser som inte används, kan tas bort. Anlägg gärna parkering istället 
"Hallerna, Pressarevägen" är ett exempel "används väldigt sällan" men vändplaner och vägar 
är belamrad med bilar. Att man kan komma över till gångvägar utan att behöva trampa över 
gräs/lera. 

• En bättre väg genom staden. Mer poliser som kan plocka trimmade a-traktorer. Nya krafter 
bland de som skall göra något. Mer närvaro i övriga tätorter! 

• Planskild korsning, köerna på em genom S-sund 

• Vägsystemet kring järnövergångarna. 

• Bostäder fler barnen som växer upp i kommunen 

• Hyreslägenheter. 

• Kollektivtrafiken och sträckningen av busslinjer. Fler hyreslägenheter. 

• Nytt resecentrum söder om Stenungsund 

• "Vi borde satsa mer på skolan. Stenungsunds kommun har tappat flera duktiga lärare, för 
andra kommuner ger högre lön, och eleverna får en ipad men det finns inte ekonomi till väl 
anpassat läromedel varken i bokform eller digitalt.  

• Bättre kollektivtrafik i ytterområdena, i alla fall så att barnen kan ta bussen hem när skolan 
slutar, och att inte skolan sluttid ska anpassas utefter hur bussarna går, för eleverna får så 
komprimerade dagar att de i vissa fall knappt hinner ha rast och lunch. 

• Skolmaten borde lagas lokalt på varje skola = alla skolor borde få ha det som på nya 
Spekerödskolan. Vad är anledningen att en skola ska ha maten lagad på skolan men inte de 
andra? Bättre lagad mat i skolan och äldreomsorgen, och mindre halvfabrikat! 

• Att dagbarnvårdarna i stort sett är borta!!! Vilket gör att ett alternativ som jag som förälder 
skulle vilja välja inte finns!  

• Att Stenungsunds torg bara blir värre och värre, både till utseende och vilka butiker som finns 
där. Skulle mkt. hellre önska ett torg med små lokala butiker som är specialiserade på olika 
utbud, och inte stora affärskedjor man hittar överallt, och för att de ska kunna överleva lägre 
hyror b.la.  

• Cykelvägen i Ödsmål???" 



• Attraktiv arbetsplats. 

• Bättre kulturhus, Restauranger, Caféer, längre öpprntider på helger! 

• Bostäder 

• Mer kommunala simskolor i saltvatten utomhus. Tågrälsen går på fel ställe borde följa 
motorvägen. Rekreationsområde likt kungälv har i fontin. Mer öppet på biblioteket, i dags 
läget svårt att gå dit om man jobbar 

• Trafiken under rusningstid, affärs stråk vid havet. 

• Mer mysiga caféer & pubar. Hundrastgårdar!!!! 

• Jag föreslår att ni stärker ytterligare det ni redan är bra på! Starkare hälsoprofil, mer tyngd på 
skolan och förenklade kommunikationer med Göteborg. Då skulle ni locka till er fler i min 
målgrupp iaf (akademiker med småbarn) 

• hamnområdet, bryggor mm. torget, mera bostäder vid hamnen, 

• En HEL strandpromenad från SSS till talludden. 

• Öppenhet, bostäder, kommunstyrelsen känns inte ok? lyssna på de som redan bor här.  Tänk er 
för var ni bygger nytt. 

• En större park vore komplett. Och snabbmatskedjan Max saknas vid torget, samt utländska 
klädesaffärer. 

• "Känns som ungdomarna faller utanför kommunens ramar, finns inte mycket för ungdomar att 
göra, vilket bidrar till att de istället hittar på massa dumheter...  

• Lärarna i skolorna har varit till viss del vart rent ut sagt dåliga, och där det inte har lönat sig att 
ta upp problemet med ex rektor, i och med att det inte blir någon skillnad. Känns svårt att ta 
grundskolan på allvar om man inte lyssnar på eleverna... Antalet platser på äldreboenden 
borde öka, då det känns som fler är vad som får plats har behov av äldreboende." 

• bra bio, cafe, reusturang 

• Torget kan bli snyggare och lite mer likt grebbestad tex. En lång, vacker strandpromenad 
önskas också. Fler parkeringsplatser och pendelparkeringar. Flytta stationen söderut! 

• Bostäder jobb mötesplatser 

• anknytning expressbuss-lokalbuss fre- och lördagkvällar 

• Vi har haft asylboende ute i Svenshögen i snart ett år och kommunen har valt att inte engagera 
sig på något vis. Nu är vintern här och möjligheterna till aktiviteter har reducerats från 1 
(badplatsen) till 0. Att gå i väntan på besked från migrationsverket är en tuff process. Att bo på 
10kvm med hela sin familj gör inte saken bättre. Att dela badrum och matsal med 140 andra 
asylsökande...Jag hade hoppats att kommunen hade visat något tecken på att stödja dessa 
människor. Jag hoppas att valet att inte göra något beror på okunskap och inte på brist på 
empati. Vill man veta mer kan man till exempel 
läsa.http://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/barn-pa-flykt/var-redo-att-
kampa-version-slutlig.pdf "Vi hoppas också att kommunerna ska ta ansvar för och engagera 
sig i de asylsökande barnens situation i större utsträckning än man gör idag", (s. 27). 

• Kommunal service och infrastruktur i norra /östra delarna 



• Vi behöver en bredare utbud av kultur där vi kan samlas och utbyta erfarenheter. Fregatten 
borde vara ett sådant mötesplats där alla är välkomna! Cafeet var bättre för, nu är det bara 
öppet vissa tider och inte anpassat till bio öppettider och bibliotekets.. Ingen bra service. 
Stenungsunds kommun borde se över gångvägar för utseendet och välmående för de äldre som 
dagligen går med sina rollatorer och har svårt att gå på dessa vägar. Det ska vara tilltalande att 
komma till andra områden inte bara satsa på torget utan för övrigt t.ex Ica supermarket. 
Gångvägarna till de olika bostadsområderna är i behov av renovering. Spruckan vägar osv. 
säkerheten har satsat för dåligt då menar jag bilvägen till Kristinedals skolan. Där brister 
säkerheten, inga vägbulor finns och folk kör fortare än vad de ska göra. Det händer en hel del 
här uppe i områderna på Kristinedal och Kristinedals skolan. Ungomar har ingenstans att ta 
vägen. De kör moppe, dricker..! ett stort problem anser jag då många av oss grannar har fått 
kontakta polisen. Satsa mer på ungdomarna så de får en plats att vara på. vuxna som bryr sig, 
ett forum. Istället för att bygga kanske man borde se över vad som ska byggas på den stora 
grusplanen till Kristinedal? Där händer det att ungdomarna kör racebil, men det kanske ni 
redan vet? Mer säkerhet och vuxna kontakter, Securitas ??? En lekpark på grusplanen till 
barnen som går i skolan med plats för att spela fotboll. Hade varit kul om nu kommunen vill 
satsa på hälsa. Eleverna har snart ingenstans att ta vägen när det byggs överallt. 

• trafiken v 168  är hopplöst mycket. Bättre strandpromenad avskärmad bilarna, mer variation 
på shopping, utbyggt elljusspår 

• Mer lågprisaffärer såsom Lidl, Rusta 

• Skolorna och äldreomsorgen, personalbrist 

• Mer grönt! 

• Ställ om Stenungsund från industriort till att bli rustat för framtidens digitala "industri" och 
samhälle. Skapa ett ekologiskt och miljömässigt hållbart Stenungsund. Skapa förutsättningar 
för många fler jobb för hög-/universitetsutbildade. Kanske kan man utnyttja läget vid E6 
mellan Norge och Danmark och locka fler internationella företag? Kan bli ännu bättre 
kommun för företag och företagare. Se till att alla i kommunen har fiber. Det behövs miljöer 
och inkubatorer som främjar nytt företagande inom digitalisering, internet, nya affärsmodeller 
(kanske samarbete med t.ex. Chalmers?). Bygg ännu mer stadsliknande miljöer i Stenungsund. 
Bygg ut Snippen-kvarteret. Bebygg parkeringarna på Stenungs torg med affärshus i många 
våningar med parkering i källarplan. Bygg ut Stora Höga och Jörlanda snabbare. Knyt 
Stenungsund närmre Göteborg och underlätta pendling till Göteborg. Inför direktbussar via 
Kungälv och ev. Gårda/Korsvägen till Landvetter flygplats, utan byte i Göteborg. Verka för 
dubbelspår med pendeltåg på Bohusbanan till Göteborg som står klart samtidigt som 
Västlänken. Underlätta för fler högkvalitativa bostadsområden med havskontakt, med stora 
tomter och större hus, mellan Stenungsund och Stora Höga. 

• Ett helhetstänk för all samhällsplanering. Det verkas saknas konsekvensanalyser för vad som 
händer när man förtätar så mycket som nu är planerat i de centrala delarna. Allt verkar 
punktplaneras och enskilda byggprojket behandlas enskilt. Men vad händer med trafiken när 
1000 nya människor flyttar in, finns det plats i befintliga skolor (svar nej). Var ska de lite äldre 
barnen ta vägen när bollplaner och gröna ytor tas bort och ersätts med sk punkthus och 
parkeringsplatser. Nu är det så stort fokus på att bygga bostäder att man glömmer bort att prata 
om vad det är för samhälle man bygger. När man förtätar måste man också bygga 
gemensamma mötesplatser och skapa utrymmer för alla de som bor i lägenheter. Fler ytor för 
kostnadsfria aktiviteter, t ex parkour, rastgård för hundar etc. 

• Att den kommunala sektorn fungerar bättre. 

• Skolorna kan bli bättre. 



• Måste bli mycket bättre på att ta vara på, stötta och hjälpa företag o personer som vill utveckla 
kommunen. Måste bli oerhört mycket enklare att få bygglov!! Måste bli bättre på att se 
möjligheter och hjälpa till med och förenkla tex alla regler kring miljöskydd och liknande 
hinder. 

• Om man hade börjat bry sig om de norra delarna, som Svenshögen t ex. Det ser för bedrövligt 
ut där. Finns stort potential att göra det trevligt och attraktivt! 

• Resecentrum vid torget, en riktigt fin minigolfbana, villatomter 

• Behöver modernisera torget/centrum ytterligare och ta tillvara på att det ligger vid havet. Vänd 
centrum mot havet med caféer och restauranger. Saknar kiosk /café sommartid vid badplatsen 
vis sjösällskapet. Ännu mer planteringar av blommor och växter för det blir så vackert och 
bidrar till trivsel och för dragningskraften till Stenungsund. Bättre skolor; bättre skolmiljö, 
mindre klasser och fler lärare. 

• Teknisk försörjning. Mindre dominans av industrierna. Skyddandet av furufjäll friluftsområde, 
Skötsel parker. Friidrottsarenan, Simhallen. Gräv ner järnvägen. 

• Allt. 

• MYCKET BÄTTRE kommunikationer St. Askerön - Stnd. (Nu är de i stort sätt obefintliga)! 
Flexiblare beslutsfattare. Bättre social service. Bättre hemtjänst. Rivningsförbud av det som 
finns kvar av det gamla Stenungsund. Parkerings/trafiksituationen. Bygg rondell vid 
"Snippen".  Bättre översiktsplanering. Flytta kommunhuset och bygg äldreboende där istället. 

• Flexiblare beslutsfattare i kommunen, som vågar ta beslut. 

• "En ny stor idrottshall vid Nösnäs. 

• Järnvägen måste utvecklas med dubbelspår och stopp i Jörlanda. 

• Tätare turer bland bussarna till/från Göteborg.  

• Motorvägsmot åt båda hållen i Jörlanda. 

• Ny och större idrottshall i Jörlanda. 

• Ett utomhusgym i Stenungsund.  

• Utbyggnad av småbåtshamnar. 

• Nybyggda lägenheter för yngre och studenter i kommunens olika orter." 

• Mer att göra för ungdommar, fler fritidsgårdar, en mer levande gästhamn med uteserveringar 
på sommaren- mer liv även efter att affärerna har stängt, fler pendelparkeringar, ett fungerande 
resecentrum med vänthall, och möjlighet att köpa kaffe och "tanka" sitt månadskort även tidigt 
och sent på dagen, simhallen, fler motionsslingor med ljusspår, fler prisvärda bostadsrätter,  
fler prisvärda hyresrätter behövs utan tvekan, många fler och bättre cykelvägar 

• "infrastruktur! skolmiljön, 

• Det saknas plan för cykelväg genom HELA kommunen (existerande cykelplan är 
undermålig)." 

• "Fullt utbyggt E6-mot i Jörlanda 

• Tågstopp i Jörlanda 



• Kommunen borde göra det lättare att få tillstånd att bygga nära havet även inom strandskydd 
så Stenungsund kan bli en attraktivare kommun och därmed få in ytterligare skattebetalare. 

• Kommunen borde vara betydligt mer intresserad av att hjälpa personer som vill bygga i 
kommunen och underlätta för dessa personer med att få bygglov där de önskar." 

• äldrevården, dagisplatserna. Ungdomsgårdar 

• "Mindre fokus på att öka befolkningstätheten och ökat fokus på att få en ""stadskärna"" som 
fungerar först. Saknas en realistisk konsekvensanalys av alla galna förtätningsbyggnationer 
som är i antgåande - där man av någon outgrundlig anledning tycks anse att befintligt vägnät 
skall klara så mycket mer folk samtidigt som folkets rekreationsytor anses onödiga då man 
avser bygga bort alla. Om man fortsätter byggnationerna enligt det tänk som är nu kommer 
Stenungsund ha tappat sin dragningskraft för mig om 5-10 år... jag flyttade från Kungälv och 
Göteborg för att jag ville bo i en strandnära kommun av småstadskaraktär med mycket grönt 
och mycket fria ytor - precis som den var när jag kom hit 2007. 

• Nu vill tydligen kommunledningen ha in >1200 familjer till där merparten av föräldrarna blir 
tvungna att pendla till annan ort för arbete. Vart är miljöhänsynen i det? 

• Jag saknar en tydligt kommunicerad vision om vad Stenungsund skall vara om 30 år - för just 
nu förstår jag inte hur ledningen tänker... 

• Hade jag haft tid hade jag gärna engagerat mig mer, men det går just nu inte att kombinera 
med mitt jobb." 

• En utomhusbastu vid t.ex. Seglarskolan/ Nösnäsbadet hade förhöjt livskvaliteten för flera 
medborgare 😊😊✨👌👌 Vi pratar om det i dambastun på Sundahallen emellanåt. Kanske vore 
smart att tänka mer på kommunens små socknar också, så familjer väljer att bo kvar även där, 
och inte bara i centrum. Fler pendelparkeringsplatser vid stationen vore önskvärt också förstås, 
men det kanske löser sig per automatik om hela stationen flyttas till Nösnäs. ...och tänk då på 
att anlägga även just parkeringsplatser 😉😉 

• Utvecklad kollektivtrafik norr och söderut m snabblokaltåg. Planskiljda korsningar för 
biltrafik/järnväg, högre målsättning för skolundervisningen - våga ta en ledande position i 
landet vad gäller barnens kunskap och skolresultat. 

• Cykelvägar. Centrum jättetråkigt med det första man ser är en stor asfalterad parkering. 

• "Tågstopp i Jörlanda, trivsel/försköning av Jörlanda centrum, cykelväg Sävelycke-
Jörlandaboden samt till Svartedalen - den sistnämnda passagen är riktigt farlig för cyklister 
och fotgängare!  

• För övrigt bör planerna på köpcentrum i Spekeröd skrinläggas pga utarmningen av Stora Höga 
centrum och Stenungstorg. Dessutom blir Torp och nya Kungälvscentret svåra konkurrenter." 

• Ordentlig simhall äventyrsbad som kan konkurrera med trollhättan, åby, borås mfl hade tagit 
turister till stenungsund. Gratis Simskola för 6 åringar, bättre tider för lunch i skolan så barnen 
slipper äta lunch 10.20 utan kl 11 istället och slipper äta i korridoren, 

• "Torget är bedrövligt som centrum, total dominans av bilar, deprimerande. 

• Bussförbindelserna mellan centrum och ytterområdena kunde bli bättre.  

• Kommunens satsning på miljö kunde stärkas. 



• Idrottsklubbar borde få mer stöd särskilt i ytterområdena exv upprustning av föreningslokaler i 
Svenshögen så att det blir lättare att ha någon idrott eller ordna något för ungdomar där." 

• "Lyssna bättre på oss invånare. Citycon och Stenungsundshem styr för mycket. 

• Fria kollektivresor för pensionärer saknas." 

• Stenungstorg är ett sorgligt kapitel. Att "bygga in" en handelsplats, istället för att vända den ut 
mot havet... tragiskt. 

• "En (sväng/öppningsbar) gång- och cykelbro över till Stenungsön. Skulle gynna 
friskvård/hälsa, tillgång till centrum - natur (kommunikation) , fler turister/besökare,  

• miljöförbättring (minska bilismen). 

• Fler bostäder i centrala Std men även i kommunens yttre områden. Med tillhörande 
infrastruktur; kommunikationer; butiker, vårdcentraler och arbeten. Inga sovstäder, m.a.o. 

• Låt inte torget vara vårt enda centrum-främja utrymme för småskaliga företagare. 

• Gynna kulturarbetare, kulturföreningar, alla är inte sportföreningsnördar.  

• Bygg ut kommunala musikskolan och se till att alla kommunens barn erbjuds att lära sig spela 
ett instrument, spela teater, måla eller på annat sätt uttrycka sig kreativt. Se på Tjörn och 
kulturträdet! Där kommer musiklärarna ut till skolorna så behöver inte barnen ta sig till 
undervisningen.  

• Fler äldreboenden på fler ställen i kommunen. 

• Varför skickades inte denna enkät till alla hushåll i kommunen? Mycket dåligt!" 

• Se ovan. 

• Bygg bostäder, förbättra infrastrukturen, satsa mer på,skola och barn. 

• kommunikationerna kan bli bättre, fler villatomter, skolan kan bli bättre, att kommunen driver 
etablering av nya bostadsområden 

• "Det saknas gatubelysning vid många stora bil-, gång-, och villavägar i Stora Höga. Det 
saknas en eller flera ordentliga lekplatser i Stora Höga,  där barn och föräldrar kan träffas och 
umgås.  

• Centrum i Stora Höga behöver en ny detaljplan - bort med alla stora garage- och 
hangarliknande byggnader och ersätt med ett mysigt torg eller liknande, där människor kan 
handla, träffas och umgås.  

• Bygg en strandpromenad som länkar samman de olika badplatserna och de olika 
bostadsområdena i Stora Höga.  

• Bra cykelvägar." 

• Fler anlagda badplatser, både vid hav och sjö. 

• Stora höga centrum är under all kritik! Måste växa ikapp med att det flyttar in fler folk hela 
tiden 

• "Motionsområden, cykel- och gångbanor/möjligheter, konst och kultur! 



• Det saknas utrymme för små företagare i centrum, det saknas caféer och restauranger/barer. 
Det saknas lekytor för barn och det saknas naturliga mötesplatser för människor." 

• Utveckla idrottsanläggningen vid Nösnäs, med multihall, ny simhall mm 

• Strandpromenad mellan Stora Höga och Stenungsund 

• Restaurang vid havet i Stora Höga ,en strand promenad från Stora höga till Stenungsund 
,trafiken i centrum kanske cirkulationsplatser i stället för rödljus, trängselskatt på Tjörnbroarna 
för att Göteborgarna skall känna sig som hemma även vid semester tiden och ge oss 
åretruntare mindre köer och större intäkter till kommunen så att även vi kan finansiera vår 
"västlänk". Ett roligare Stenunstorg där det borde finnas affärer även för män såsom Jula, 
Claes Olsson ,Färgtema ,Bauhaus . Parkeringsdäck på Torget så att det även går att Parkera 
vid större evenemang. 

• Mer allmänna lekparker i stora höga. Finns inga att gå till med barnen om man inte väljer att 
gå till skolan efter stängning. 

• Mer arbeten, jag skulle vilja ha möjlighet att jobba här istället för att pendla till Göteborg. 

• Fler lärare per elev 

• Fräschare centrum, mer satsning på landsbygden 

• Helhetssyn 

• Fler båtplatser, röja upp strandlinjen för fler badplatser, fler event t ex konserter, tävlingar, 
festivaler. 

• skolmaten, helgöppet varje helg på kläpp,  mer tillfälliga sommarserveringar med vin/öl, polis 
på heltid, 

• Hyreslägenheter, fler tågtider till Göteborg, fler aktiviteter för ungdomarna i Stora Höga, 
mysigare centrum i Stora Höga med bla fler fik. 

• Bättre och mer utbyggd gatubelysning  (gång- och villavägar), det är kolsvart i Stora Höga på 
kvällstid! En ordentlig lekplats (=samlingspunkt) i Stora Höga. Gör centrum i Stora Höga mer 
småskaligt och mysigt, en naturlig mötesplats (bort med de stora hangarliknande 
byggnaderna!). 

• Mycket fler bostäder för unga!! 

• Cykelbanan rondellen Ödsmål - Kålhättan. Ett service - och äldreboende integrerat med hyres 
- och bostadsrättslägenheter med havsutsikt och grönområde! 

• Mer satsning på Kultur - renovera kulturhuset. Satsa mer på ungdommars kreativitet. 

• Effektivare lösningsfokus för ytterområdena Svenshögen & Ucklum som ofta blir bortglömda 
och inte prioriterade men ändå ska ansvara för olika invånare. Jag önskar ett större 
informationsflöde mellan politiker, kommunen och invånarna, där man verkligen kan påverka 
och samverka. 

• Mer flexibilitet. Mycket mer hållbarhetsarbete. Kommunen är långt efter många andra 
kommuner. 

• Tydlig hållbar och ekologisk omställningsutveckling 



• vuxenutbildningen skulle kunna erbjuda fler alternativ utanför kommunen, t ex full tillgång till 
Göteborgs utbud 

• "Matäffärer på mindre orter , skola och bibliotek likaså. 

• Bevarande av gamla hus....Stenungsunds center är det fulaste jag sett!" 

• Skönhet. Just nu syns en grå tung industri mest. Man skulle kunna inspireras av Helsingborgs 
stad och göra nåt vackert och trevligt med hela hamnområdet. Varför skymma det vackraste 
med ett stort köpcentrum som skulle kunna ligga vart som helst? 

• Mer öppenhet i kommunen för holdbar utveckling. Mer öppenhet för ekologiska byggnader 
och avloppssystem. Att kommunen satsar på Svenshögen, Svartehallen, Ucklum och öppnar 
för mer byggande där. Svenshögen måste oppgraderast till en fullverdig del av kommunen. 

• Vi saknar cykelväg i Svenshögen, från stationen och till badplatsen i alla fall. Det är en farlig, 
smal väg där många går, inte minst flyktingar som inte har reflexer. Snart händer en olycka. 
En cykel- och gångväg vore toppen. Även fler bostäder/möjlighet att bygga i Svenshögen 
saknas. Fler vill flytta hit men det går inte. 

• Fler caféer/restauranger. Nattliv. 

• Bygg säkrare tågövergångar, bygg viadukt för tåg. Gratis buss till och från Stenungsund 
dagtid för oss som bor utanför. 

• Trafiken Snippen Strandvägen 

• Mer "evenemang" 

• Måste bli betydligt lättare att få bygglov kustnära på landsbygden. 

• nattlivet, ungdomssysslorna/aktiviteterna 

• Varmvatten i ÖIK's duschar 

• bostad särskilt familjebostad finns inte tillräcklig 4 rum eller 5 rum 

• lekplats till barnen 

• badhuset till barnen med reshkona 

• Att göra saker efter kl. 19 och söndagar, fler lågprismataffärer. Bättre cykelbanor 

• att flytta tillbaka Handelsbanken 

• lite mer aktiviteter 

• Mer shopping - inbjudande vintertid 

• Vägarna 

• allt till barnen 

• Flera bostäder/lägenheter till ungdomar. Fler restauranger/matställen 

• Det kan bli större 

• Annan mat-affär än de vi har. 



• Trafikmiljön 

• Lite väl dött på vintern, på sommaren lever det upp 

• Bra samlingsplatser, föreningar för Barn 1-10 år 

• Jag bor i Spekeröd, finns i princip ingen vettig lokaltrafik. Inför detta! 

• Mån om naturen. Förståelse för det! 

• Långsiktigt tänkande gällande infrastruktur. 

• Socialtjänsten Barn och familj - samarbetsförmåga 

• Försök tillmötesgå personers önskemål var de vill  bygga! Minska krånglet kring att bygga 
nära havet 

• Bättre och fler genomfartsleder, en kulturstrategi som genomsyrar hela kommunarbetet 

• Fler bostäder, fler aktiviteter Fregatten och öppet söndagar, gratis resor för pensionärer 

• Fler mysiga cafeér 

• Ta bort A lagarna 

• Rökfria zoner utanför kulturhus, VC osv. Rökfritt på lekplatsen. 

• Mindre klasser i skolan Bättre öppettider simhall, ishall, bibliotek, molekyl, lör+sön för 
allmänheten 

• Bostäder 

• Tillgängligheten för människor m. funktionshinder samt trygghet att röra sig i centrum. Fler 
hyreslägenheter. 

• Bättre tågförbindelser med Gbg 

• Mer, fler bostäder, bättre infrastruktur, kollektivtrafik 

• Finare promenadstråk 

• Lägenheter 

• Toaletter 

• Parkering St-sunds torg, större platser Fria 

• Hyreslägenheter med rimlig hyra 

• Gratis buss för pensionärer 

• Grillplatser och uteaktiviteter 

• Lyssna mer på invånarna. Strandskyddet. 

• Kulturutbudet. Fria pensionärsresor i kollektivtrafiken. 

• Väskförvaring 



• Bättre torg 

• Ett riktigt café med "själ" (typ fd Sandbergs Cafe) 

• Kultur, restauranger vid vatten, evenemang 

• Sevärdheter, evenemang, Konst-konsthantverk 

• Kollektivtrafik i de norra delarna, vi har ingen kollektivtrafik under Kvällar/helger/skollov 
mellan Kolhättan och Ljungskile 

 


	Sammanställning av enkätsvar till ny översiktsplan
	Sammanställning av enkätsvar till ny översiktsplan
	Vilken anknytning har du till Stenungsunds kommun?
	Var i kommunen bor eller arbetar du?
	Beskriv Stenungsunds kommun med tre ord
	Vilken plats i kommunen visar du helst för en besökare?
	På frågan vilken plats i kommunen som man helst visar upp i kommunen finns tre dominerande svar: Torget, havet och Stenungsön. Svaren är också kopplade till de olika delarna i kommunen, broarna till Tjörn, strandpromenader, badplatser och insjöar. Ann...
	Vad tycker du är bra i Stenungsunds kommun idag?
	Vad tycker du kan bli bättre i Stenungsunds kommun?

	Var i Stenungsunds kommun vill du helst bo?
	Vad är viktigast för dig när du väljer var du vill bo?

	Bilaga 1 - Enkät
	Bilaga 2
	Bilaga 2 Beskriv Stenungsunds kommun med tre ord

	Bilaga 3
	Bilaga 3  Vilken plats i kommunen visar du helst för en besökare?

	Bilaga 4
	Bilaga 4 Vad tycker du är bra i Stenungsunds kommun idag?

	Bilaga 5
	Bilaga 5 Vad kan bli bättre i Stenungsunds kommun?


