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INTRODUKTION

Ny översiktsplan på gång

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en kommuntäckande och aktuell översiktsplan. 
Dess aktualitet ska prövas minst en gång under varje mandatperiod. Om det vid aktualitetsförk-
laringen visar sig att översiktsplanen inte är aktuell ska ny/ändrad sådan upprättas.

Översiktsplanen för Stenungsund antogs 2009 och har bedömts vara inaktuell i vissa vitala delar. 
Kommunen har därför påbörjat arbetet med en ny översiktsplan. 

Medborgarnas delaktighet är viktig

En inledande fas i påbörjad översiktsplaneprocess utgörs av en bred medborgardialog vilken 
kommer att fortsätta under processens gång. Syftet med mötena har varit att nå ut brett för att få 
en aktuell nulägesbild av vad allmänheten har för uppfattning om kommunen samt att få in förslag 
kring kommunens utveckling och inspel i arbetet med översiktsplanen i ett tidigt skede för att 
kunna ta med idéer och förslag till tjänstemän och politiker inför de avvägningar och beslut som ska 
göras. 

Tre öppna möten har hittills hållits i Stenungsunds tätort, Ucklum samt Spekeröd. Härutöver har 
dialog förts med elevrådsrepresentanter i grundskolans mellan- och högstadium samt en klass 
bestående av gymnasieelever. Inbjudna dialogmöten har hållits med fastighetsägare respektive 
företagare i kommunen. Dessutom har särskilt tillfälle givits barnfamiljer att lämna sina synpunkter 
på dagens och framtidens Stenungsund, detta i samband med en ”Barnlördag” på Kulturhuset. Vid 
dialogtillfällena har såväl tjänstemän som politiker deltagit och aktivt tagit del av det som disku-
terats och framförts.

Genomförande av medborgardialogen

De öppna mötena liksom övriga dialogmöten har i huvudsak genomförts i form av en 
”tipspromenad” med fem olika teman och till dessa knutna frågor:

Identitet Stolthet

Positivt Negativt Framtiden
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 INTRODUKTION

Varje besökare/deltagare har spontant fått skriva ner sina kommentarer till ställda frågor och resul-
tatet har obearbetat sammanställts i bilagan som hör till denna huvudrapport som underlag inför 
nästa fas i det översiktliga arbetet. Resultatet har även sammanfattats och viktats utifrån de ställda 
frågorna. Det redovisas nedan i form av ”ordmoln” tillsammans med ett urval av citat.

Vid möte med företrädare för företag i kommunen har frågeställningarna fokuserats på förutsät-
tningar mm för näringslivet i kommunen. Framkomna synpunkter och önskemål redovisas, på 
motsvarande sätt som de öppna dialogmötena, separat men också som del av det sammanvägda 
resultatet av medborgardialogen. 

De framförda synpunkter som bedömts ha särskild relevans för kommande översiktsplan har 
sorterats in under olika ämnesområden.  

Urvalet av deltagande i medborgardialogen som enbart styrts av den enskildes nyfikenhet och 
intresse för Stenungsunds fortsatta utveckling, är begränsat varför resultatet ej kan ses som helt 
representativt. Dock är bedömningen att framförda synpunkter/uppfattningar bör kunna spegla en 
viss allmän uppfattning om Stenungsundsbornas syn på kommunen och hur viktiga frågor bör vara 
vägledande för behandling i nästa översiktsplan. 

Reflektioner efter genomförd medborgardialog

Medborgardialogen har resulterat i ett omfattande material. Dialogresultatet visar skillnader i 
synpunkter och prioriteringar mellan medborgare i olika delar av kommunen och mellan olika 
grupper. Detta är positivt då resultatet kan utgöra ett bra underlag vid beskrivning av och utveck-
lingsförslag för de olika kommundelarna. Den andra sidan av detta är att det har varit en utmaning 
att göra en sammanfattning av dialogen som är representativ för hela kommunen. 

Ett stort tack till alla som har bidragit genom  
sitt deltagande i medborgardialogen!
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SAMMANFATTNING AV ÖP-RELEVANTA SYNPUNKTER

Stenungsund i regionen

•	 Fortsatt och utvecklat samarbete med Tjörn och Orust 

•	 Bättre tillgänglighet till öarna (Tjörn, Orust)

•	 Strategiskt välbeläget vid Bohusbanan men järnvägens dragning genom tätorten är problematisk

•	 Viktigt med goda regionala allmänna kommunikationer främst till Göteborg (stor pendling)

Tillväxt 

•	 Fortsatt tillväxt med bostäder, arbetstillfällen/småföretagande, god service och utbud av  
fritidsaktiviteter. 

•	 Utbyggnad av kommunikationer

•	 Fler invånare genom nya bostäder för olika behov

•	 Etablera högskola 

•	 Stimulera till ökat företagande

•	 Satsningar på utvecklad turism 

Bevarande

•	 Lyft fram och värna kommunens stoltheter, havet och Svartedalen

•	 Ta vara på, ”förädla” och tillgängliggör den vackra och omväxlande naturen 

•	 Värna de öppna landskapen - landsbygden och jordbruksmarken 

•	 Ta vara på och värna kommunens historiska lämningar
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 SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING AV ÖP-RELEVANTA SYNPUNKTER

Kommunikationer 
•	 Utveckla och förbättra kollektivtrafiken; såväl tåg som busstrafik för ökade pendlingsmöjligheter 

och bättre tillgänglighet till och emellan samtliga tätorter

•	 Resecentrum viktigt - delade meningar om dess placering

•	 Satsa på komplettering och utbyggnad av trygga och säkra gång- och cykelvägar inom och mellan 
kommunens tätorter

Befolkning och bostäder

•	 Bygg nya bostäder för olika livssituationer i samtliga tätorter och i attraktiva lägen vid havet. 

•	 Bygg bostäder efter rådande efterfrågesituation såväl i kommunen som helhet som inom de  
enskilda tätorterna

•	 Utveckling av ytterområden ska ske med beaktande av bibehållen ”landsbygdskaraktär”

Turism

•	 Synliggör vad kommunen har att erbjuda för utvecklad turism

•	 Bygg ut gästhamnen

•	 Värna Stenungsbaden och dess verksamhet

Arbetstillfällen och näringsliv

•	 Verka för ett breddat och varierat näringsliv

•	 Ge förutsättningar för fortsatt industriverksamhet liksom annan verksamhet 

•	 Synliggör kemiklustrets status som världsledande

•	 Stimulera småföretagsetableringar 

•	 Skapa arbetstillfällen för ungdomar

•	 Utveckla samverkan mellan näringsliv och utbildningsväsen (högskola/universitet) för fler unga i 
arbete och ett utvecklat näringsliv
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SAMMANFATTNING

Fritidsaktiviteter

•	 Utveckla utbudet av fritidssysselsättningar och aktiviteter

•	 Ge förutsättningar för nya aktiviteter 

•	 Värna föreningsverksamheten

Utbildning

•	 Uppgradera befintliga skolor

•	 Möjliggör etablering av högskola

•	 Verka för samarbete mellan industri och utbildning 

Service 

•	 Verka för ett utvecklat utbud av butiker

•	 Värna och utveckla Stenungs torg med bostäder och butiker etc

•	 Verka för etablering av dagligvaruförsäljning i de mindre tätorterna

Förmedlad identitet 

•	 Närhet till allt

•	 Vackert

•	 Tryggt

•	 Mysigt

•	 Stolthet

•	 Lugnt jämfört med Göteborg

•	 Gemenskap

•	 Entreprenörsanda

•	 Kreativa människor
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ÖPPET DIALOGMÖTE

IDENTITET

”Vad tycker Du är kommunens identitet? Vad är tätortens identitet? Vad tänker Du på när 
Du ska beskriva kommunen? Vad är speciellt med kommunen/tätorten?

•	 Petrokemisk industri

•	 Havet

•	 Den lantliga karaktären, bykänslan, lagom stort

•	 Typiskt Bohuslän, en västkustkommun

•	 Nära Göteborg men annars dåliga kommunikationer till Spekeröd 

•	 Stor tillväxt men mycket trög sådan i Stora Höga 

•	 Många fina platser/byggnader såsom torget, Spekeröds dansbana och folkparken, Getskär

Citat, ett urval

”Landetkänsla – ej stad”

”Lantlig idyll i Spekeröd, hoppas att det förblir så!” 

”Stora Höga behöver synas mer”

”Snygga vyer över Tjörnbron”

”Stenungsund, en normal västkustkommun med bostadsproblem”

”Spekeröd är bra som det är” 

”Lagom stor kommun”  

”Skorstenar och fabriker”

Spekeröd, Stora Höga, Jörlanda
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SPEKERÖD, STORA HÖGA, JÖRLANDA

STOLTHET

”Om Du får en besökare – vad vill du visa? Vad är du särskilt stolt över i 
kommunen respektive Din tätort?”

•	 Havet, närheten till havet

•	 Svartedalen

•	 Naturen 

•	 Centrum med biblioteket och kulturhuset

•	 Golfbanan

Citat, ett urval

”Bra människor”

”Nära havet känns bra”

”Hög kompetens i kemi och programmering” 

”Utbyggnaden av centrum” 

”Bevara den fina naturen och promenadvägar och fina bad” 

”Getskär och dess brygg- och båtliv” 

”Vår del av västkusten”
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 SPEKERÖD, STORA HÖGA, JÖRLANDA

POSITIVT

”Vad tycker Du är bra, värt att bygga vidare på i Stenungsund  
respektive din hemort idag?”

•	 Närheten till havet med fri natur

•	 Naturen med strövområden som Svartedalen och strövområde i Toröd 

•	 Bra kommunikationer till Göteborg

•	 Närheten till Göteborg

•	 Fina och välutbyggda cykelvägar

•	 Bra kommunal service, bra kommersiell service (torget) 

•	 Bra kommunikationer

Citat, ett urval

”Bygg bostäder vid skolan i Spekeröd, det behöver vi” 

”Nära havet vill vi bo”

”Nära till allt; skogen, havet, storstaden, flygplats, sjukhus och ändå lantligt”

”Bra med närhet till politiker och tjänstemän” 

”Flexturen har funnits i Stenungsund sedan 1998. Den fungerar strålande såväl funktionellt som 
socialt”
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SPEKERÖD, STORA HÖGA, JÖRLANDA

NEGATIVT 

”Vad tycker Du sämre om, behöver förändras i Stenungsund idag? Negativt med Din tätort?”

•	 55+ boende, äldreboende, hyreslägenheter (mindre), särskilt i Jörlanda, boende för dementa saknas

•	 Svårigheter att få bygglov

•	 Bygg inga fler höga hus i kommunen  

•	 Återvinningsstationer saknas i Spekeröd, den planerade stationen i Stora Höga ger olägenheter

•	 Bullerstörningar från trafik och industri  

•	 Utökad service genom bättre öppethållningstider  

Citat, ett urval

”Våra barn får inga lägenheter” 

”Många  fula hus i Stenungsund – ingen stil som visar att kommunen är havsnära belägen och lantlig”

”Saknar evenemang, kultur”

”Ge möjlighet för de som blir äldre att bo kvar i Stora Höga och Getskär – bygg äldreboende”

”Majoriteten av kommuninvånarna bor utanför Stenungsunds centralort – tänk på det!”
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 SPEKERÖD, STORA HÖGA, JÖRLANDA

FRAMTIDEN 

”Beskriv med några meningar hur Du tror att livet kommer att se ut i kommunen om 15 
år? Var bor du? Pendlar Du till arbetet? Hur reser Du? 

•	 Utbudet av bostäder har breddats med tyngdpunkt på hyresrätter (även äldreboende, trygghets-
boende 55+, vårdboende i Spekeröd, seniorboende, bostäder för unga familjer, billiga bostäder, 
ålderdomshem) 

•	 Landsbygden/ytterområdena har utvecklats med bostäder etc. men med bibehållen ”landsbygds-
karaktär” (bevarad jordbruksmark) 

•	 Utbudet av allmän och kommersiell service har breddats (handelscentrum Stora Höga – Spek-
eröd, kafé som träffpunkt för äldre, plats för ungdomar att träffas på, bredband/fiber etc.) 

•	 Kollektivtrafik finns även i glest bebyggda delar av Stenungsund 

•	 Billig/gratis kollektivtrafik erbjuds i första hand äldre/pensionärer 

Citat, ett urval

”Att åka buss ger sociala fördelar – ”bussvänner”- jätteviktigt ”

”Egen stil för arkitektur i Stenungsund gör att folk reser hit för att se de fina husen” 

”Tänk noga igenom innan ni placerar resecentrum. OBS! ej på fel sida järnvägen”

”Låt pensionärer vara på skolor och ungdomsgårdar som vuxenstöd” 

”Tänk ”grönt” vid planering av nya bostadsområden. Bygg in grönska, träd, grönytor, odlingslotter” 

”Industriområden utmed motorväg” 

”Förbättrat företagsklimat för småföretag så att beroendet av de stora industrierna minskat” 
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 IDENTITET

”Vad tycker Du är kommunens identitet? Vad är tätortens identitet? Vad tänker Du på när 
Du ska beskriva kommunen? Vad är speciellt med kommunen/tätorten?

•	 Industri och arbetsplatser

•	 Hav, natur

•	 Ung inflyttningskommun som växer

•	 Bra serviceutbud, köpcentrum

•	 Fritidsutbud knutet till havet

Citat, ett urval

”Ödsmål – Ni behöver ju inte skaffa sommarstuga. Ni bor ju perfekt. (Sagt av vänner på besök). 
Landetkänsla – ej stad”

”Lätt att få kontakt med folk här lokalt”  

”Identitet tätort; storstadskomplex, bygger sönder centrum, den mysiga kustsamhällekänslan 
byggs bort” 

” Svenshögen, oförtjänt dåligt rykte beroende på flyktingboende i gamla sanatoriet”

”Vackert, låga huspriser”

ÖPPET DIALOGMÖTE Svenshögen, Ucklum, Ödsmål
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 SVENSHÖGEN, UCKLUM, ÖDSMÅL

STOLTHET 

”Om Du får en besökare – vad vill du visa? Vad är du särskilt stolt över i kommunen res-
pektive Din tätort ?”

•	 Goda förutsättningar för fritidsaktiviteter ( bad, fiske, promenader, idrottsskolan etc.) 

•	 Havet

•	 Naturen  

•	 Den lokala sammanhållningen/bygemenskapen är stor

•	 Svartedalen

•	 Kolhättan

•	 Torget i centralorten

Citat, ett urval

”Det är himmelriket att bo här” 

”Torget, nybyggt fint mot havet, uteserveringar, fin strandpromenad” 

”Vi ställer upp för varandra i bygden”  

”I Ucklum tar vi hand om våra äldre i byn, har kvar både landsbygd och tätort” 
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SVENSHÖGEN, UCKLUM, ÖDSMÅL

POSITIVT

”Vad tycker Du är bra, värt att bygga vidare på i Stenungsund respektive din hemort idag?”

•	 Brett utbud av möjliga fritidsaktiviteter 

•	 Naturen, allt ifrån hav, berg och skog

•	 Goda kommunikationer, bl.a. till och från Göteborg

•	 Idrottsskolan

•	 Stark gemenskap i Ucklum, byborna engagerade

•	 Närhet till hav, bad och skog samt tätorterna Göteborg och Uddevalla

Citat, ett urval

”Positivt: tågförbindelser med Göteborg i bägge riktningarna” 

”Naturen från hav, berg och skog. Idrottsskolan och industrierna – utan dom ingen kommun”

”Positivt med stor lokal drivkraft; pub, midsommar, Ucklumdraget, jul i Ucklum, konserter lokalt, 
kyrkan, scout. Känner sig hemma.” 

”Ucklum: bra skogspromenader med fler trottoarer/cykelvägar, mycket bra promenad + motionsvägar.”
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 SVENSHÖGEN, UCKLUM, ÖDSMÅL

NEGATIVT 

”Vad tycker Du sämre om, behöver förändras i Stenungsund idag?  
Negativt med Din tätort?”

•	 Avsaknad av lägenheter i både Ödsmål och Ucklum

•	 Brist på gång- och cykelvägar

•	 Dålig kollektivtrafikförsörjning 

•	 Behov av miljövänlig utveckling

Citat, ett urval

”Den vackra miljön pratar man för lite om.”

”Järnvägen genom tätorten från industrin”

”Miljörankning! Jag vill bo i en kommun där miljön sätts högt”

”Satsa på återvinning, vi måste kunna visa barnen hur vi ska leva för en hållbar utveckling”
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SVENSHÖGEN, UCKLUM, ÖDSMÅL

FRAMTIDEN 

”Beskriv med några meningar hur Du tror att livet kommer att se ut i kommunen  
om 15 år? Var bor du?  Pendlar Du till arbetet? Hur reser Du?

•	 Bebyggelseutveckling, bostäder för alla har byggts, i såväl kommunen i sin helhet som i  
Svenshögen och Ucklum. 

•	 Bra utbyggd kollektivtrafik både lokalt och i kommunen totalt. 

•	 Gång- och cykelvägnätet har byggts ut både lokalt och inom hela kommunen. 

•	 Servicen, såväl lokalt som i centralorten har byggts ut. 

Citat, ett urval

”I Ucklum har bebyggelseutveckling skett.”

”I Svenshögen har sjukhuset tagits omhand, rustats upp och gjorts fint. Ryktet om tätorten har blivit 
positivt, inga droger, mer attraktivt.” 

”Bebyggelseutveckling önskas hett!”

”Fisketurism! Freda havet, torsk, havsöring, hummer.” 

”Lokala öppna kontor för arbete på distans i alla tätorter.”

”Järnvägsstationen i Ödsmål har öppnat”

”Järnvägen från industrierna genom Stenungsund har en annan sträckning”

”I framtiden bor jag kvar i Svenshögen, har köpt en bostadsrätt i det nya området öster om samhället 
med utsikt över Hällungen.” 
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ÖPPET DIALOGMÖTE

IDENTITET

”Vad tycker Du är kommunens identitet? Vad är tätortens identitet? Vad tänker Du på 
när Du ska beskriva kommunen? Vad är speciellt med kommunen/tätorten?

•	 Havet, närheten till havet  

•	 Närheten till Göteborg

•	 Fritidsutbud, friluftsliv

•	 Industrin

Citat, ett urval

”Förort till Göteborg”

”Stenungsunds närhet till vatten. Bad och handikappbad, tillgängligt för alla kategorier exempelvis 
umgdom, +55, service osv.”

”Fregatten är positivt med mycket aktiviteter”

”Entreprenörer”  

Stenungsund, Stora Askerön
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STENUNGSUND, STORA ASKERÖN

Citat, ett urval

”Närheten till havet, möjlighet till bad, Fregattens aktiviteter, närheten till natur, att det ej byggs 
alltför tätt”

”Havet, naturupplevelse både inom och utanför centrum”

”Norra vägen och området runt Mariagården. Perfekt bostadsområde, nära centrum”

”Askerön, vacker ö, fina promenadvägar”

STOLTHET

”Om Du får en besökare – vad vill du visa? Vad är du särskilt stolt över  
i kommunen respektive Din tätort?”

•	 Havet, närhet till havet

•	 Torget

•	 Svartedalen 

•	 Utblickar (Tjörnbron m.fl.) 
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 STENUNGSUND, STORA ASKERÖN

POSITIVT

”Vad tycker Du är bra, värt att bygga vidare på i Stenungsund respektive din 
hemort idag?”

•	 Havet, närheten till havet 

•	 Naturen, naturupplevelser 

•	 Fritidsaktiviteter/möjligheter 

•	 Kommunikationer, bl.a. till Göteborg 

•	 Närhet till Göteborg 

•	 Strandpromenaden 

•	 Svartedalen 

Citat, ett urval

”Bevara södra delen av Stenungsön”

“Stenungsunds torg med närhet till vattnet är en tillgång”

”Kreativa människor som kan utveckla kommunen”

”Bra att det blir bättre med bredband. Väntat på länge”

”Kulturellt + kreativa människor – ett driv”

”Ungarna gillar Stenungsund på natten – Starwars”

”Gott bemötande av kommunens personal”

”Bra entreprenörsanda”
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STENUNGSUND, STORA ASKERÖN

NEGATIVT 

”Vad tycker Du sämre om, behöver förändras i Stenungsund idag? Negativt 
med Din tätort?”

•	 Dåliga kommunikationer, både övergripande och lokalt inom kommunen

•	 Trafiksituationen i centrum/samhället

•	 Dåliga kollektivtrafikförbindelser med Stora Askerön

•	 Mer positiv behandling av bygglov utanför planlagt område

•	 Bilköer på broarna

•	 Inga höghus i centrum

Citat, ett urval

”Utveckla Askerön till en levande miljö, inte bara sommarstugor”

”Ska Stora Askerön vara en sommarmiljö eller bra livsmiljö? Kommunen måste ta beslut”

”Mer billigare hyresrätter ska fram. Blanda olika bebyggelse och även mindre rörelser. Åkermark ska 
bevaras” 

”Svår att bygga utomplans”

”Tillåta bostäder där bostäder finns, bl.a. Norra vägen till inre Ringleden, även området runt gamla 
SIF-gården”
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 STENUNGSUND, STORA ASKERÖN

FRAMTIDEN 

”Beskriv med några meningar hur Du tror att livet kommer att se ut i kommunen om 15 
år? Var bor du? Pendlar Du till arbetet? Hur reser Du? 

•	 Utbyggd kollektivtrafik (tåg, bussar, färjor)

•	 Nya broar har byggts. Färjetrafiken till öarna har utökats

•	 Husbåtar

•	 Fler bostäder har byggts, något för alla 

•	 Järnvägen – en barriär, något måste göras 

Citat, ett urval

”Vi åker på den nya bron till Orust, Vad bra!”

”Bygg på rätt plats exempelvis slänter osv. Ej på åkermark.”

”Ta vara på marken mellan Stenungsund och Stora Höga. Bygga bostäder och kanske en matbutik?”

”Järnvägen har flyttats utmed E6. Då skapas möjlighet att bygga bostäder nära torget.”

”Odlingslotter planeras och mycket luft inom bebyggelsen. God Bostad !!!”

”Ökad lokal tillvaro – hemarbete och remote (fjärr) kommunikation, livskvalitet i fokus.”

”Park. Central park i liten skala.”

”Fortsatt tillväxt, 35 000 tusen invånare före 2035.”
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DIALOGMÖTE FASTIGHETSÄGARE/EXPLOATÖRER  

IDENTITET

”Vad tycker Du är kommunens identitet? Vad är tätortens identitet? Vad tänker Du på när 
Du ska beskriva kommunen? Vad är speciellt med kommunen/tätorten?

•	 Havet, närheten till havet    

•	 Industrin    

•	 Centrum, torget    

•	 Fritidsaktiviteter  

Citat, ett urval

”Närheten till allt (skärgården).”   

”Svartedalen: sjöar, skogar.”   

STOLTHET

”Om Du får en besökare – vad visar Du dem i kommunen respektive Din hemort”

•	 Svartedalen 

•	 Torget  

•	 Turismen  

•	 Fritidssysselsättningar  

Citat, ett urval

”Bostäderna utmed kusten.” 

”Vägen 160 utmed kusten.”

”Stenungsbaden/Hogia.”
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 FASTIGHETSÄGARE/EXPLOATÖRER

DIALOGMÖTE FASTIGHETSÄGARE/EXPLOATÖRER  
POSITIVT

”Vad tycker Du är bra, värt att bygga vidare på i Stenungsunds kommun idag? 
Positivt med Din tätort?”

•	 Boendet i Stenungsund  

•	 Badstrand i Hawaii

Citat, ett urval

”Stolta att bo i Stenungsund, (boende i Hallerna)“

”Fint stråk för boendeutveckling ex. sträckan Ödsmål till ”Stora sjön” i öster, koppling till havet” 

”Känna marknaden exempelvis äldre i hus som behöver mindre alternativt annan slags bostad”

NEGATIVT

”Vad tycker Du sämre om, behöver förändras i Stenungsunds kommun idag? 
Negativt med Din tätort?

•	 Det saknas billiga bostäder,  
hyresrätter, kommunala bostäder  
och evakueringsbostäder

•	 Otillräcklig transportinfrastruktur

•	 Köer 

Citat, ett urval

”Hör väldigt lite negativt om Stenungsund”

”Hyresrätter kräver volym för att vara möjliga att bygga” 

”Kommunen borde bygga mer själv än att hyra ut till ”behövande” 

”Avlastningsboende, evakueringsboende – behövs fler att erbjuda till de behövande – kommunen bor-
de kunna erbjuda!” 

”Osäkerhet kring resecentrum – vacuum i utvecklingen” 
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FASTIGHETSÄGARE/EXPLOATÖRER

FRAMTIDEN

”Beskriv med några meningar hur Du tror att livet kommer att se ut i kommunen om 20 
år? Var vill Du bo? Pendlar Du till jobbet? Hur förflyttar Du dig?

•	 Fler bostäder 

•	 Utbyggd transportinfrastruktur inklusive nya broar

•	 Flexibel ÖP

•	 Förtätad kärna, centrum

Citat, ett urval

”Den kommun som kan erbjuda bostäder får fler invånare.”

”Använd befintlig naturmark på ett bra sätt för ett fin boende, exempelvis berg, skog, lerig åkermark 
ej nödvändigt.” 

”Stor potential mellan Stora Höga och Stenungsunds tätort.” 

“Blandade bostadsområden i Hallernaområdet.”  

”Översiktsplan: Lägg tyngden mellan Stora Höga och tätorten.” 

”Översiktsplan: Se över utveckling av stråket Spekeröd – Ucklum.” 
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Citat, ett urval

”Ett diversifierat näringsliv är viktigt – blandade verksamheter – för lite idag. Västkustkommun med 
bostadsproblem.”

”Stenungsunds erbjudande till turister och medborgare måste lyftas fram mycket tydligare.” 

”Kemiklustret ska lyftas fram (av dem själva och kommunen) som världsledande företag.”  

”Tjänstesektorn behöver byggas ut. Samarbete med utbildningar och högskola/universitet.”

”Miljön – havet – nybyggarandan finns här – igen.”

DIALOGMÖTE MED FÖRETAG/INDUSTRI 

IDENTITET

Idag! Näringsliv och företagande i dagens Stenungsund.  
“Vad karaktäriserar företagandet/näringslivet idag?”

•	 Tillväxten

•	 Näringslivet 

•	 Havet 

•	 Otydlig/splittrad identitet idag

POSITIVT

Idag! Näringsliv och företagande i dagens Stenungsund. “Vad upplevs 
som positivt för näringslivet idag?”

•	 Tillväxten  

•	 Närheten till Göteborg  
(kultur och utbildning)  

•	 Näringslivet  

•	 Föreningslivet  

•	 Service  
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FÖRETAG/INDUSTRI

Citat, ett urval

”Samverkansmöjlighet till hållbart livspussel”

”Föreningar är väldigt positiva att samverka med – leder till välmående barn, unga”

”Vi har glädje av grannkommuner, speciellt Tjörn. Det gäller att ta vara på det.”

”Innovation night, (event mellan kommunen och molekylverkstan 23 mars) lockar till lärande”

”Samverkan med föreningar leder till ungas inträde i yrkeslivet.”

”Stenungsund är en tillväxtkommun”

Citat, ett urval

”För stora skyddsområden norrut från centrum.”

”Våga låta andra bygga.”

”Samhällsutvecklingen går fortare. Kommunala beslut måste också gå fortare.”

”Vi får inte ta beslut så att Stenungsund blir ett nytt Detroit, en kommun i konkurs. Bara problem, inga 
skattebetalare.”

”Få igång mer samarbete; Stenungsund  -Tjörn –Orust.”

”Utspridda små områden – inget ihop i kommunen - väst - ost - norr - söder.”

NEGATIVT

Idag! Näringsliv och företagande i dagens Stenungsund.  
“Vad kan förbättras/utvecklas för att gagna näringslivet idag?“

•	 Otillräcklig transportinfrastruktur väg

•	 Otillräcklig järnväg 

•	 Fler prisvärda bostäder för alla, bl.a. för unga  

•	 Utveckling av näringslivet, mer differentierat
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 FÖRETAG/INDUSTRI

Citat, ett urval

”Sälja Stenungsund: Närhet till Göteborg och tillgänglighet till natur, service och handel”

”Satsa på turism kopplat till olika verksamheter”

”Företagandet växer; årlig karneval med företagandeperspektiv”

”Linbana som attraktion (turism) och som transportmedel”

“Obegränsad potential att växa; mark, infrastruktur, ny kompetens?”

FRAMTIDSBILD

Framtid! Näringsliv och företagande i Stenungsund om 25 – 30 år. 
Hur skulle du vilja att Stenungsunds näringsliv/företagande ser ut i framtiden?  

•	 Resecentrum finns, centralt beläget  

•	 Fler bostäder för alla, boendeformer är viktiga  

•	 Fler aktivitetsmöjligheter för barn och unga 

•	 Utvecklat näringsliv
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FÖRETAG/INDUSTRI

FÖRÄNDRINGSBEHOV

Framtid! Näringsliv och företagande i Stenungsund om 25 – 30 år  
Vilka behov av förändringar krävs för att din framtidsbild ska kunna förverkligas?  
(Tomt/marktillgångar, transportmöjligheter, arbetskraft och kompetens, utbildning, företag-
sklimat etc.)

•	 Fler bostäder bl.a. för unga

•	 Utbyggd kollektivtrafik

•	 Allmän utbyggnad av transportinfrastruktur

•	 Bättre tillgänglighet med broar och färja till  
Orust och Tjörn 

•	 Centralt resecentrum 

•	 Utökad parkering i centrum

•	 Promenadvägar vid vattnet, i hamnen  
och utmed kusten

•	 Ny gästhamn vid Harrys

•	 Tillväxt längs havet

•	 Locka kompetens till Stenungsund

•	 Utveckla samarbetet inom S T O  
(Stenungsund, Tjörn, Orust)

Citat, ett urval

”Resecentrum centralt i Stenungsund  -  kunna locka invånare till S T O som jobbar i Oslo”

”Låt Stenungsund växa längs vattnet. Låt INEOS marken bli något nytt attraktivt”

”Respektera skyddslinjer och SEVECO- direktivet – expansion industri”

”Havsnära: ta tillvara på kopplingen bättre”

”Studentlägenheter till studenter som går på nya högskolan i Stenungsund “

”Förenkla och snabba upp processen för beslut kring bygglov m.m.”

”Skapa incitament för att få igång”flyttsnurran”: Pensionärer som bor kvar i sin lägenhet kan flytta 
och bo kvar i kommunen/området till förmån för barnfamiljer som tar över husen” 
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DIALOGMÖTE VID “BARNLÖRDAG”

Citat, ett urval

”Tryggt och mysigt i Stenungsund.”

”Centrum = stolthet. Håller sig här.”

”Lite 70 – 80-tal. Allt ser lite äldre ut. Står stilla.”

”Närhet till allt – service – kommunikationer.”

”Ständig förändring (inflyttning).”

”Perfekt läge. Skogen, Göteborg, kontinenten.”

IDENTITET

 ”Vad tycker Du är kommunens identitet? Vad är tätortens identitet? Vad tänker Du på 
när Du ska beskriva kommunen? Vad är speciellt med kommunen/tätorten?”

•	 Havet, närheten till havet 

•	 Industrierna  

•	 Naturen

STOLTHET

”Om Du får en besökare – vad visar Du dem i kommunen respektive Din hemort”

•	 Fregatten, kulturhus  

•	 Havet, närheten till havet,  
strandpromenaden och hamnen 

•	 Fritidsaktiviteter, friluftsliv 

•	 Tjörn, Tjörnbroarna



32 Medborgardialog - Huvudrapport 2016-05-31

BARNLÖRDAG

Citat, ett urval

”Vi växer med stolthet.”

”Gågatan har blivit fin.”

”Stenungstorg, mysig mötesplats.”

”Bra värdkommun för olika mästerskap.”

”Enkelt för besökare att lägga i båten.”

POSITIVT

”Vad tycker Du är bra, värt att bygga vidare på i Stenungsund respektive din 
hemort idag?”

•	 Bra utbud av fritidsaktiviteter för främst barn och ungdomar,  föreningsliv 

•	 Satsningen på lekplatser, lekpark

•	 Satsningarna på ett utvecklat centrum

•	 Havet, närhet till havet

•	 Bra kommunikationer

Citat, ett urval

”Det är bra här!”

”Vår UNIKA miljö med havet och skogen.”

”Bra ställe att bo på, helt OK.”

”Som pensionär är det bra med närhet till allt, affärer, bibliotek.”

”Nytt centrum = positivt. Kul när det märks att det satsas.”

”Alltid ha mark klar för bostäder och industri.”

”Mer hus!”
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 BARNLÖRDAG

Citat, ett urval

”Tänk på Svenshögen. En utpost i norra kanten av kommunen. En underbart vacker plats.”

”Ge möjlighet till bostäder i Gategård.”

”Bygg inte bort alla fina grönytor och promenadvägar i bostadsområden.”

”Strandpromenaden avklippt på flera ställen mellan bron och Stenunge å.”

”Behövs fler mataffärer i centrum.”

”Oro för att centrumbutikerna försvinner.”

NEGATIVT 

”Vad tycker Du är sämre, behöver förändras i Stenungsund idag?  
Negativt med Din tätort?”

•	 Järnväg genom centrum, många problem (säkerhet etc.)

•	 Svår trafiksituation bl.a. i centrum. 

•	 Saknas bostäder för ungdomar

•	 Fler familjeaktiviteter. 

•	 Brister i cykelvägnätet

•	 Öka utbudet av ungdomsaktiviteter

•	 För lite lekplatser
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BARNLÖRDAG

FRAMTIDEN

”Beskriv med några meningar hur Du tror att livet kommer att se ut i kommunen om 
15 år? Var bor du?  Pendlar Du till arbetet? Hur reser Du? 

•	 Fler lekplatser, mötesplatser och aktiviteter har tillkommit 

•	 Järnvägen problematisk, byta läge, gräva ner etc, station i Ödsmål 

•	 Bostäder har byggts för olika önskemål, boende för äldre, ungdomar etc.

•	 Nya cykelvägar, cykelparkering på torget 

•	 Industrierna finns kvar, nya verksamheter har tillkommit 

•	 Centrum har utvecklats

Citat, ett urval

”Att industrierna finns kvar, viktigt för framtiden.”

”Jag tror att man kommer att pendla till skola/jobb och att man kommer att åka mer elbil än dieselbil.”

”Vi är en välmående kommun i närheten av Göteborg.”

”Bevara grönområde i centrum. Bygg på redan öppna ytor t ex, gamla grusplaner.”

”Lite mer storstadskänsla.”

”Bra integration av nysvenskar.”

”Barnperspektivet beaktas.”

”Jag vill kunna klappa kaniner, rida på ponnyhästar.”
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 BARNLÖRDAG
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DIALOGMÖTE MED ELEVER I GRUNDSKOLAN

Citat, ett urval

”Närhet till både stad och natur.”

”Nära till havet, bra friluftsliv. Mycket utsläpp, mycket industrier, många jobb.”

”Nära till allt.”

”Alla känner varandra.”

”En ganska liten kommun som har roliga butiker. Dock har Stenungsund inte så mycket aktiviteter att 
erbjuda.”

”Industristad med vacker omgivning.”

”Sommarställe och båtar.”

”Sociala människor.”

”Gemenskap bland olika skolor.”

”Bra och mysig gemenskap.”

IDENTITET

 ”Vad tycker Du är kommunens identitet? Vad är tätortens identitet? Vad tänker Du på 
när Du ska beskriva kommunen? Vad är speciellt med kommunen/tätorten

•	 Övervägande positiva känslor, karaktär (tryggt, familjärt, lugnt, mysigt, litet, tråkigt, fint, fult, 
bra, landetkänsla, tätbyggd tätort, nära till allt, öppenhet etc. 

•	 Utbudet av olika fritidsaktiviteter, såväl inomhus som utomhus

•	 Havet, närheten till havet  

•	 Industrierna  

•	 Stenungsunds torg  

•	 Stenungsbaden
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 GRUNDSKOLAN

DIALOGMÖTE MED ELEVER I GRUNDSKOLAN

STOLTHET

”Om Du får en besökare – vad visar Du dem i kommunen respektive Din hemort”

•	 Stenungsunds torg  

•	 Havet 

•	 Hamnen  

•	 Skolor 

•	 Stenungsbaden  

•	 Sundahallen 

•	 Hawaii 

•	 Ett stort antal specifika byggnader och platser

•	 Industrin 

Citat, ett urval

”Julmarknad ”Grinden” Spekeröd.”

”Skogsområde nära Aröd. En plats att visa upp. Fika i serveringen på Ösmålsbron.”

”Gården Heden Grindstorp, 2 km långt blåsippeställe längs en gammal järnvägsbank. Det finns en 
liten labyrint också.”

”Ödsmål, Stenungsunds historia, lämningar.”

”Vi har tillgång till det vi behöver.”

”Stenungsunds alla idrotter.”

”Mitt hus.”
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GRUNDSKOLAN

Citat, ett urval

”Man kan göra precis vad man vill för allt finns och är nära.”

”Att det är nära till allt, mycket affärer och fina bad.”

”Jag trivs i Stenungsund för att man har nära till torget, mycket natur.”

”Bra med tåg för dom som jobbar eller ska exempelvis till Göteborg.”

”Bra människor.”

”Många landslag kommer och tränar och bor på Stenungsbaden.”

”Allt.”

”Tar emot mycket flyktingar.”

”Utveckla närheten till havet och fler butiker.”

”Man kan välja om man vill bo på landet eller i tätort.”

”Kul att alla känner varandra och tar hand om varandra.”

POSITIVT

”Vad tycker Du är bra, värt att bygga vidare på i Stenungsund respektive din hemort 
idag?”

•	 Det breda utbudet av olika fritidsaktiviteter, sporter (t.ex. skateparken, Sundahallen och ishallen) 

•	 Stenungsunds torg 

•	 Havet  

•	 Närheten till det mesta 

•	 Kollektivtrafiken
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 GRUNDSKOLAN

NEGATIVT 

”Vad tycker Du är sämre, behöver förändras i Stenungsund idag?  
Negativt med Din tätort?”

•	 Allmänna uppmaningar om ordning och reda, underhåll, nedskräpning, belysning, trygghet, 
rökning etc

•	 Kollektivtrafiken behöver förbättras och byggas ut (fler linjer, bättre turtäthet, gratis trafik för 
främst pensionärer och ungdomar. Ökad kapacitet främst skolbussar. Trafik även kväll och natt.   

•	 Generella och specifika brister vad gäller skolorna i kommunen  
(lokaler, underhåll, drift, skötsel etc.)  

•	 Fler aktiviteter som skateboard, minigolf, fotbollsplaner, lekplatser

•	 Fler idrottsplatser

•	 Fler förenings- och fritidsgårdar

•	 Fler butiker, särskilt matbutiker

•	 Bostäder för dyra, mindre boende saknas, bygg mer

Citat, ett urval

”Tjörn + Göteborg: pensionärer åker gratis fram till 15:00. Men detta gäller tyvärr inte Stenungsund.”

”Högskoleutbildning saknas: advokat exempelvis.”

”Ha en hundpark där hunden kan springa av sig.”

”För få träffar med politikerna.”

”Ställe att hänga på.”

”Handikapplatser för bil finns inte många vid bostäderna.”

”Fler parkeringar på torget.”

”Fler vägalternativ så det inte skapas massiva köer.”

”Bygger för mycket på grönområden.”
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GRUNDSKOLAN

FRAMTIDEN

”Beskriv med några meningar hur Du tror att livet kommer att se ut i kommunen om 15 
år? Var bor du?  Pendlar Du till arbetet? Hur reser Du? 

•	 Större utbud av såväl fritidsaktiviteter som mötesplatser (restauranger, caféer, fritidsgård etc.)  

•	 Utpekade önskade boenden; Hallerna, Stenungsön, Strandnorum, Kyrkenorum

•	 Generella och specifika förbättringar av skolorna samt driften och tillgängligheten till dem   

•	 Utbyggd kollektivtrafik lokalt och regionalt med buss, tåg och färja 

•	 Tillväxt, bostäder i Stenungsund tätort liksom på landet (utpekade är Ucklum, Svenshögen)   

•	 Fler arbetsplatser/arbetstillfällen i befintliga och nytillkomna verksamheter, småföretagare   

•	 Utbyggt cykelvägnät bl.a. i Ucklum, Ödsmål och Jörlanda  

•	 Utveckling av Stenungsunds torg

Citat, ett urval

”Fler lägenheter och bostäder då Stenungsund kommer att växa.”

”Modern arkitektur. Ligga i framkanten.”

”Jag vill bo i villa på landet i Ödsmål.”

”Jag tror att jag kommer att trivas galant om 15 – 20 år.”

”Nya skolor. Åka mindre bil och mer med buss och tåg, hela Stenungsund är mer miljövänligt.”

”Göra salt av saltvatten och sälja.”

”Mer caféer och restauranger vid arbetsområden/bostäder.”
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DIALOGMÖTE MED ELEVER I GYMNASIET

Citat, ett urval

”Jag tänker på en fin kust men industrin förstör.”

”Bra att ligga lite off. Lugnt jämfört med Göteborg.”

”Genomfartssamhälle.”

”Ödsmål. Bra om man vill bo lite utanför. Likaså Ucklum.”

”Fregatten, Briggen, endast gamla och pensionärer – nära service och buss. Fantastiskt läge.”

”Tätortens identitet, nära till allt.”

”Identiteten inkluderar Tjörn och Orust.”

IDENTITET

 ”Vad tycker Du är kommunens identitet? Vad är tätortens identitet? Vad tänker Du på 
när Du ska beskriva kommunen? Vad är speciellt med kommunen/tätorten

•	 Karaktären: lugnt, tryggt, mysigt, charmigt, fin  
miljö, lite utanför, stor men ändå liten, nära till allt.

•	 Industrin 

•	 Havet, närheten till havet   

•	 Naturen som Svenshögen, Svartedalen 

•	 Stenungsunds torg  

•	 Fritidsmöjligheter  

STOLTHET

”Om Du får en besökare – vad visar Du dem i kommunen respektive Din hemort”

•	 Havet, närheten till havet

•	 Fritidsmöjligheter  

•	 Stenungsunds torg   

•	 Naturen  

•	 Hawaii  
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GYMNASIET

Citat, ett urval

”Pulka i Midsommarbacken.”

”Följande skulle kunna vara en stolthet; Stenungsund anpassat för industriarbetare och äldre. Saknas 
kultur och musiksatsning – festival t ex. Finns bara privatägda biografer eller för barn. Fredag är 
det iofs öppen scen ibland. Inga musikaffärer, tyvärr. Inga band kommer hit, närmare är Slussen på 
Orust.”

”Harrys 18 är det enda som händer för ungdomar. Stenungsbaden – Kockaburra fast det var eventuellt 
en engångsgrej.”

”Nära till allt.”

”Stenungsbaden.”

POSITIVT

”Vad tycker Du är bra, värt att bygga vidare på i Stenungsund respektive din 
hemort idag?”

Citat, ett urval

”Bygg ihop Stenungsund med Stora Höga. Bygg längs kusten.”

”Bra stad att växa upp i.”

”Sjö och hav så nära varandra är unikt och något att ta vara på.”

”Allt man behöver finns här, men inte allt vad man vill ha. Mycket träningsanläggningar, gym o.s.v. + 
naturen + mysig gästhamn.”

”Torget börjar bli fint.”

”Nolltolerans med droger på industrierna. Slumpmässiga drogtester”

”Kul att alla samlas vid Hawaii.”

•	 Fritidsaktiviteter/-möjligheter, föreningsliv 

•	 Karaktären: Lugnt, tryggt, lagom med nattliv, fint, fin miljö, nära och centralt  

•	 Naturen, naturupplevelser  

•	 Kommunikationer, bl.a. till Göteborg

•	 Industrier, tillgång till jobb  

•	 Bra kollektivtrafik för pendlare 

•	 Restauranger
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 GYMNASIET

NEGATIVT 

”Vad tycker Du är sämre, behöver förändras i Stenungsund idag? Negativt 
med Din tätort?”

•	 Dåligt utbud av aktivitetsmöjligheter, träffpunkter som caféer för unga 

•	 Dålig kollektivtrafik  

•	 Saknas bostäder, främst för unga, studerande 

•	 Högskola saknas

•	 Störningar från industrin 

•	 Dåliga kollektivtrafikförbindelser med Stora Askerön 

•	 Mer positiv behandling av bygglov utanför planlagt område 

•	 Eftersatt underhåll av skollokaler  

Citat, ett urval

”Fler boenden! Speciellt till unga.”

”Borde ha ett elitidrottsgymnasium.”

”Långt till sjukhus (Kungälv Näl). Finns inget sjukhus i Stenungsund.”

”Torget stänger för tidigt.”

”För lite biljard! Skulle vilja se något i stil med biljardpalatset i Göteborg nu när det kommer att finnas 
plats.”

”Glesbygd gör det svårt med kommunikationerna in till centrum.”

”Industrier, risk för utsläpp och miljöförstörande.”

“Dålig kollektivtrafik på helgen till småorterna.”
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GYMNASIET

FRAMTIDEN

”Beskriv med några meningar hur Du tror att livet kommer att se ut i kommunen om 
15 år? Var bor du?  Pendlar Du till arbetet? Hur reser Du? 

•	 Stenungsund har vuxit, fler bostäder, även studentbostäder

•	 Utvecklat, upprustat torg med utökad handel och fler mötesplatser, bättre öppethållningstider, 
höga hus  

•	 Förbättrad kollektivtrafik, billigare 

•	 Bredare utbud av mötesplatser, aktivitetsmöjligheter, nattliv  

•	 Stenungsund en studentstad, högskola finns 

•	 Osäkerhet kring industrin i framtiden

Citat, ett urval

”Höghus vid torget, inte bara affärer.”

”Tror att Stenungsund kommer att utvecklas och bli större. Runt 50 000 invånare om 10 år”

”Studentstad, folk kommer från andra länder för att studera.”

”Bygg ICA vid Ödsmål. Jobbigt för folk som bor där, måste åka in till Stenungsund.”

”Som återvändare vore det fint att bo nära torget i Stora Höga eller nära havet.”

”Pendlar om 15 år: tåg, teleportering, flygande bilar, elbilar.”

”Osäkert om oljeindustrin tas bort om 5 år, utan den blir det inga jobb och inte lätt.”

”Stora Höga är bättre än Ödsmål och Ucklum. Finns i alla fall pizzeria. Går att åka till Orust. Bra koll-
ektivtrafik till Kungälv”






