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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?

•	 Kemiska industrin.

•	 Hogia.

•	 Industri.

•	 Havet.

•	 Stor tillväxt.

•	 Stora Höga: Mycket trög utveckling.

•	 Spekeröd: under uppbyggnad.

•	 Typisk Bohuslän.

•	 Kemisk industri.

•	 Industri.

•	 Torget.

•	 Jörlandas identitet saknas.

•	 Riv Spekeröds Folkets park.

•	 Stora Höga: tråkigt centrum.

•	 Västkustkommun.

•	 Nära hav.

•	 Lagom stor.

•	 Spekeröd naturreservat.

•	 Spekeröd dansbana.

•	 Getskär = havet.

•	 Nära Göteborg.

•	 Havet.

•	 Stenungsund. Normal västkustkommun 
med bostadsproblem.

•	 Spekeröd: Världens fulast skola.

•	 Stenungsund: Petrokemisk industri

•	 Spekeröd: lantligt

•	 Spekeröd: lite bykänsla.

•	 Spekeröd: bevara det lantliga.

•	 Spekeröd: en vit fläck på kartan.

•	 Spekeröd: dåliga kommunikationer.

•	 Spekeröd: är bra som det är.

•	 Spekeröd: Alla känner till Folkparken.

•	 Stenungsund: snygga vyer över Tjörn-
bron.

•	 Nära havet.

•	 Spekeröd: lantlig idyll. Hoppas det förblir 
så.

•	 Stenunsunds centrum: växer mycket.

•	 Stenungsund: skorstenar och fabriker.

•	 Stenungsund: Från vackra hus längs tor-
get, nu grå fula betongklossar ryska gettot.

•	 Spekeröd: ta med namnet på kartan.

•	 Landetkänsla – ej stad.

•	 Stora Höga: Behöver synas mer.

•	 Spekeröd: byggs inga hyresrätter.

•	 Kemisk industri.

Spekeröd, Stora Höga, Jörlanda
27 deltagare 
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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?”

•	 Utbyggnaden av centrum.

•	 Naturen.

•	 Naturen.

•	 Havet.

•	 Naturen.

•	 Havet.

•	 Vår del av Västkusten.

•	 Västkusten.

•	 Bevara den fina naturen och promenad-
vägar  
och fina bad.

•	 Svartedalen.

•	 Tjörn.

•	 Havet.

•	 Thomas M. Cadillacar.

•	 Bra människor.

•	 Nära havet känns bra!

•	 Bra korvkiosk.

•	 Biblioteket.

•	 Kulturhuset.

•	 Skärgården.

•	 Naturen.

•	 Svartedalen.

•	 Getskär.

•	 Svartedalen.

•	 Centrum.

•	 Kemiska industrin.

•	 Vägen till Tjörn.

•	 Havet.

•	 Getskär.

•	 Golfbanan.

•	 Närhet till Göteborg.

•	 Närhet till havet.

•	 Svartedalen.

•	 Toröd.

•	 Havet.

•	 Hög kompetens i kemi.

•	 Hög kompetens i programmering.

•	 Getskär och dess brygg- och båtliv.

•	 Havet.
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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?”

•	 Nära till Göteborg storstad.

•	 Turistort.

•	 Bra klimat.

•	 Goda kommunikationer.

•	 Bra skolor.

•	 Bygg bostäder vid skolan.  
Det behöver vi i Spekeröd.

•	 Lantligt och nära till Göteborg.

•	 Goda fritidsaktiviteter.

•	 Ligger vid havet.

•	 Centrumutvecklingen.

•	 Använd enkätsvaren för säljande idéer.

•	 Bra pendelavstånd till Göteborg.

•	 Bra kulturhus.

•	 Närhet till Gbg.

•	 Bra kommunikationer.

•	 Fregatten.

•	 Fin natur med havsnära läge.

•	 Flexturen har funnits i Stenungsund sedan 
1998. Den fungerar strålande: socialt, 
nödvändiga ärenden.

•	 Stenungsund torg jättebra.

•	 Bra strövområden.

•	 Härliga bad.

•	 Giftfria ruffar på golfbanan bra.

•	 Vattenytor på golfbanan används som 
skridskoyta.

•	 Bra cykelvägar.

•	 Vårdcentralen god service.

•	 Del av Svartedalen Från semesterort till 
industrisamhälle landsbygd.

•	 Möjligheternas kommun.

•	 Läget.

•	 Naturen.

•	 Människorna.

•	 Nära till allt: skogen, havet, storstad, flygplats, 
sjukhus. Ändå lantligt. 

•	 Åsen i Spekeröd.

•	 Bra kulturutbud.

•	 Fina strandpromenader.

•	 Bra kommunala kommunikationer mot Gbg. 

•	 Bra kommunikationer!

•	 Närhet till havet.

•	 Industri = arbetstillfällen.

•	 Nära havet vill vi bo.

•	 Torget har mycket handel.

•	 Närheten till Göteborg.

•	 Bra med närhet till politiker och tjänstemän.

•	 Cykelbanor.

•	 Friskis.

•	 Fina och välutbyggda cykelbanor.

•	 Närheten till havet.

•	 Närheten till Svartedalen.

•	 Få miljöpartister.

•	 Nära till allt: skogen, storstad, havet, flygplats 
mm.

•	 Vacker miljö.

•	 Vackert längs havet.

•	 Superfina planteringar och ljussättningar i 
Stenungsund.

•	 Alltid bra och noggrann städning inom kom-
munen utmed gator och cykelbanor och vägar.

•	 Säkra cykelvägar till skolor.

•	 Toröd med strövområden.
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NEGATIVT 

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

•	 Tröghet i avstyckning mindre skala.

•	 För få parker, grönområden i Stenungsund 
centrum.

•	 Utöka demensplatser på boenden för dementa.

•	 10 års väntan på lägenhet i centrala 
Stenungsund.

•	 Buller från E6, väg 160 och gamla E6:an. 
Buller från indistriområden.

•	 Dålig kollektivtrafik till och från Spekeröd till 
centrum i Stenungsund.

•	 Återvinningsstation finns ej i Spekeröd.

•	 Saknar återvinningsstation i Spekeröd.

•	 Att inget görs för att sänka hastighetem på v. 
650 gamla E6:an.

•	 Svindyra bostäder.

•	 Få billiga bostäder.

•	 Troligtvis anlitas blinda (färgblinda) arkitekter 
i kommunen.

•	 Mycket trafik, buller och industribuller.

•	 För dyr bensin.

•	 Ska man ta med kompisar för några timmars 
promenad i naturen är det goda odds att man 
åker någon annanstans.

•	 Säkra cykelvägar.

•	 Dåliga kommunikationer i Spekeröd kväller 
och helgar.

•	 Väldigt svårt med bygglov.

•	 Kommunhus på bästa plats där kunde vara 
lägenheter.

•	 För få fast anställda lärare per antalet elever.

•	 För lite samlingslokaler för barn 13-16 år.

•	 Planerad återvinningsstation i Stora Höga.

•	 Återvinningscentral i Stora Höga.

•	 Bygg inte höghus (fler än 3 vån) i Std.  
Ytterområde

•	 Saknar 55+ boende

•	 Öppna biblioteket på söndagar

•	 Planerad återvinningsstation i Stora Höga 
ind.omr.  – lukt, trafik + tung trafik, nära tåg 
och motorväg + bebyggelse

•	 Möjlighet för de som blir äldre att bo kvar i 
Stora Höga och Getskär bygg äldreboende

•	 För mycket fokus på centralorten

•	 Avsaknad av mindre hyreslägenheter, bygg!

•	 Planerad infart till nya bostäder på Getskär 
camping. Redan belastad väg och dagis 
utmed vägen + lastinfart.

•	 Avsaknad av sammanhållen cykelbana mel-
lan avfart Getskär och Statoil Stora Höga

•	 För många barn på Stora Högaskolan. 
Eleverna får inte tillräcklig stöttning och 
stressade måltider.

•	 Glöm inte ytteromr.

•	 Att många som beslutar ej bor i kommunen. 

•	 Kulturhuset bibliotekets öppettider

•	 Saknar evenemang, kultur

•	 Majoriteten av kommuninvånare bor utanför  
Stenungsunds centralort. Tänk på det!

•	 Tröghet att stycka av öster om motorvägen 
(Fastighet Högaskog 1:1) Ej tätort.

•	 Överexploatering i vissa områden tex Get-
skär

•	 Järnvägskorsningen Doterödsvägen ”hop-
plös” proppar igen vid högtrafik. Ofta fel på 
ljussignalerna. 

•	 Varför så många höghus i S-sund.

•	 Inga höghus i kommunen.

•	 Flytta hit Polisen.
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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? 

•	 För långa överklaganden.

•	 Planlagt område: På egen mark har man ingen 
möjlighet att få bygglov. Plan sedan 1980. 
Varken till verksamhet/bostäder.

•	 Spekeröd har förfulats med den svarta hemska 
skolan.

•	 Våra barn får inga lägenheter.

•	 Stenungsund har förfulats med alla svarta/
mörka byggnationer.

•	 För hög hastighet förbi skolan i Spekeröd. 
Sänk farten till 30 km.

•	 Hemskt med höghus som byggts på väg in mot 
Stenungsund.

•	 Dåligt med info om byggplaner mm i kommu-
nen.

•	 Många fula hus i Stenungsund – ingen ”stil” 
som visar att S-sund är havsnära och lant-
ligt. Akzo-Nobel-huset och kommunhuset är 
skräckexempel.

•	 Bredband saknas! Dåligt!

•	 Säker övergångsväg över järnvägen Berg Sto-
ra Höga.

•	 Stäng inte in havet.

•	 Dåliga kommunikationer norr ut  
(till Uddevalla).

•	 Långa beslutsvägar för nybyggnation.

•	 Skyltning ang. Stora Höga. Obs. Finns ett 
gatukök där.

•	 Dålig info fr. St-hem om var du har nya 
lägenheter (nybyggda).

•	 Ett näringsliv som är alltför uppbyggt kring 
ett fåtal stora industrier.

•	 Järnvägen, barriär i centrum.

•	 Saknas boende för äldre.

•	 Begränsade områden för att gå längs kusten.

•	 Låsningar i hur man får bygga kring kyrkor 
m.fl. ställen.

•	 Dåligt med hyresrätter i Jörlanda.

•	 Svårt att få bygglov.

•	 Saknas hyresrätter.

•	 Lång kö till lgh (55+).

•	 Minska buller från vägar, industrier. Bättre 
tystare asfalt. Bullerskydd vid E6.

•	 I framtiden finns äldreboenden i alla kommun-
delar.

•	 Satsa på åtminstone en musikklass i kommu-
nen (som i Ytterby).

•	 Utöka anslagen gällande musikundervisningen 
och möjlighet till att spela instrument. 

•	 Förbättrad livskvalitet: Generellt minskade 
bullerstörningar, aktiv friluftsliv vid sidan av 
arrangerad idrott/sport, bättre kulturutbud som 
engagerar människor i alla åldrar, meningsfullt 
arbete.

•	 Differentierat näringsliv så att många kan bo 
och arbeta i närområdet till arbete.

•	 Fysisk transport.

•	 Bredband till alla ex fiber, ex. 4G eller bättre.

•	 Spekeröd får ej bli som Stora Höga (tätt).

•	 Bevara den lantliga miljön när man bebygger 
Spekeröd.

•	 Vid nybyggnation ”bygg in ljuddämpning 
från början, ex minska trafik inom bostadsom-
råden, bygg ej nära stora vägar.

•	 Tänk ”grönt” vid planering av nya bostad-
sområden. Bygg in grönska, träd, grönytor, 
odlingslotter.

•	 Utvecklad bebyggelse mot Sakeröd Hö-
gaskog.

•	 Bättre företagsklimat för småföretag så att 
beroendet av de stora industrierna minskar.
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•	 Trygghetsboende i St.sund 55+.

•	 Vildmarksvamp med fiske, kanot och van-
dringsleder i Svartedalen.

•	 Industriområden längs med MOTORVÄG.

•	 Fria tågresor för pensionärer.

•	 Hyresrätt.

•	 Äldrebostäder och vårdboende i Spekeröd.

•	 Äldreboende i Spekeröd.

•	 En ”egen” stil för arkitektur i Stenungsund gör 
att folk reser till Stenungsund för att se de fina 
husen.

•	 Handelscentrum Stora Höga-Spekeröd.

•	 Seniorboende St Höga-Spekeröd.

•	 Kulturliv värt namnet. Levande kulturhus. 
Öppet bibliotek! ”Kulturtorg” med antal ”box-
ar som utövare av kultur kan hyra längre eller 
kortare tid. Skapar dynamik i kulturlivet.

•	 Bostäder och bra barnomsorg för att locka 
unga familjer.

•	 Försiktig utbyggnad av Spekeröd, bevara lant-
ligheten viktig.

•	 Utbyggnad av fiber e.dyl. även i ytterområden.

•	 Bryggplatser – småbåtshamn och/eller 
småbåtspool.

•	 Promenadstråk typ Bohusleden nära vatten/
havet längs hela kusten.

•	 Stationer för laddning av el-bilar finns på 
många ställen i kommunen.

•	 Bygg miljövänligt! Goda material. Solceller. 
Passivhus. 

•	 En levande lantlig miljö.

•	 Strandnära vandringsleder.

•	 Vattenväg ex svävarerytter Uddevalla-St-
sund-Gbg-Halland-norr Strömstad-Lysekil.

•	 Bra små skolor i lantlig miljö.

•	 Bygg om kommunhuset till ålderdomshem.

•	 Bevara landsbygden. Bygg i tätorten. 

•	 Stöd och hjälp från kommunen för att minska 
energianvändningen i alla hus, solceller, en-
ergiåteranvändning.

•	 Mer havsnära fritidsaktiviteter ex kajak, dyk-
ning, vandring.

•	 Planera för infart 500 m längre ned mot havet 
gällande bebyggelse Getskärs camping.

•	 Bygg många mindre hyreslägenheter i både 
Stenungsund och Getskär/Stora Höga och Jörlan-
da. 

•	 Bygg ålderdomshem på flera av våra orter.

•	 Gällande kommande behov av skolor och dagis 
m.m. – se hur många barnfamiljer som flyttar in 
med minst 10 års framförhållning.

•	 Satsa på idrott-/friluftslliv och träning som ett 
varumärke för kommunen + friskvård och vatten-
sporter, terräng och utomhusträning och inom-
husaktiviteter. 

•	 Satsa på cykelturism (boenden saknas idag).

•	 Mer bostäder och utveckling i Spekeröd (pump-
station finns).

•	 Då finns en bra utbyggd kollektivtrafik. Mindre 
bussar till och från bostadsområdena. 

•	 Gott om hyreslägenheter. Speciellt viktigt för 
ungdomar och äldre.

•	 Äldreboende/vård spridd så att man kan bo nära 
även som äldre fn. Utspritt i kommunen.

•	 Boende att hyra som passar äldre när man vill 
sälja sitt hus.

•	 Dubbelt så många hyresrätter som ägarbostäder.

•	 Bygg upp fler verksamheter kring turism som 
kommer med cykel, kollektivt och med båt.

•	 Jobba för billigare kollektivtrafik i regionen/
länet.

•	 Äldreboende/vård. Finns lägenheter till rimligt 
pris om man vill flytta. Gratis att åka kollektivt 
dagtid?

•	 Använd enkätsvaren i säljande syfte.

•	 Tänk igenom noga innan ni placerar resecentrum. 
Obs! ej på fel sida järnvägen. 

•	 Fria bussresor till Göteborg.

•	 Promenadväg från Getskär till Jörlanda.

•	 Kafé som träffpunkt för äldre.

•	 Önskas: få tyst på tutande tåg och mindre buller 
från E6 och väg 160.

•	 Satsa mycket på orterna utanför centralorten.

•	 Återvinningscentralen i Stora Höga är ju slopad 
eller stoppad. Placera den gärna vid motorbanan 
i Norum. 

•	 Boende: mellan villan och äldreboendet.



10 Medborgardialog, Bilaga 1 - 2016-05-31

SPEKERÖD, STORA HÖGA, JÖRLANDA

•	 Att åka buss ger sociala fördelar - ”bussvän-
ner” – jätteviktigt!

•	 Kortare beslutsvägar i byggfrågor.

•	 Bygg mer i tätorten.

•	 Gör om kommunhuset till äldreboende.

•	 Bygg fler äldreboenden.

•	 Fler dagis.

•	 Fler ålderdomshem.

•	 Bygg om gamla E-6 och sänk hastigheten. 
Fartkameror!

•	 Bevara landsbygden!

•	 Låt pensionärer vara på skolor och ung-
domsgårdar som vuxenstöd.

•	 Sponsra ett levande jordbruk.

•	 Spekeröd ska inte vara en förort till 
Stenungsund!

•	 Bevara åkermark. Bygg i bergen. 

•	 Plats för ungdomar att träffas på (kan lösa 
många problem).

•	 Kollektivtrafik som fungerar även i glest be-
byggda delar av kommunen.

•	 Minskad hastighet och hastighetshinder längs 
gamla E6 från E6 till Grinstorpsvägen. 
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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?

ÖPPET DIALOGMÖTE Svenshögen, Ucklum och Ödsmål 

•	 Svenshögen; naturskönt, sjö och skog. 
Kommunens identitet; arbetsplatser och 
handel. 

•	 Verksamheter längs 160:an; Lättklinkerbe-
tong, Ucklums grus, Pålfabriken.

•	 Outstanding Hällungen, bl.a. sportfiske.

•	 Flytta hem till där jag vuxit upp – barnen 
är glada för att de haft denna miljö och folk 
omkring sig.

•	 Kooperativ förskola idag i gamla skolan.

•	 Småföretagare, entreprenörer (samt stora 
kostnader för nya lokaler, lättare att ha 
lokalerna runt sig).

•	 Petroindustrin.

•	 Rykten oförtjänt? sanatoriet, flykting-
förläggning.

•	 Lätt att få kontakt med folk här lokalt (in-
gen storstadsmentalitet).

•	 Fina badplatser – grillplatser, simskolor.

•	 Kommunal mark – potential.

•	 Öppet odlingslandskap – ”dalen” sydost 
om Ucklum.

•	 Just nu; flyktingmottagning, Bert Karlsson, 
gamla sanatoriet.

•	 Ödsmål – ”Ni behöver inte skaffa som-
marstuga. Ni bor ju perfekt”. Sagt av vänner 
på besök.

•	 Kommunens identitet – mellan hav och sjö. 
Tätortens identitet – fullt serviceutbud, bra 
kommunikationer till Göteborg, industrin.

•	 Växande samhälle, hav och natur, industrier-
na, ungt samhälle, köpcentrum.

•	 Tjörn runt – segling.

•	 Identitet kommundel: Svenshögen har ett 
oförtjänt dåligt rykte: sanatoriet, flykting-
boende, sämre bemedlade.

•	 Identitet tätort: storstadskomplex, bygger 
sönder centrum, den mysiga kustsam-
hälleskänslan byggs bort.

•	 Mitt barn bor kvar här och hyr ett hus.

•	 Identitet; gammal kulturbygd och många 
fina lämningar.

•	 Vackert, låga huspriser.

•	 Industrin i Stenungsund – sen åker man vi-
dare till öarna.

•	 Kommunens identitet; inflyttningskommun, 
industrikommun, mycket utsläpp, dålig           
miljöranking

14 deltagare 
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SVENSHÖGEN, UCKLUM, ÖDSMÅL

STOLTHET

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

•	 Jordhammars herrgård.

•	 Stolthet; Kolhättan, landskap med många 
fornlämningar.

•	 Stolthet; havet, öarna.

•	 Stolthet; Svartedalen.

•	 Stolthet; Svartedalen.

•	 Det är himmelriket att bo här.

•	 Stolthet; torget, naturen/friluftsliv/Hawaii, 
isbana på dammen i Ucklum.

•	 Mjösund, Galtarö, Börs Flog.

•	 Ucklum; ta hand om våra äldre i byn, ha 
kvar både landsbygden och tätort.

•	 Ucklum; bysammanhållningen, badplatsen, 
bybornas engagemang, isbana på dammen.

•	 Alla fiskemöjligheter, hav och sjö, naturen.

•	 Stolthet; Svenshögen, badplats natur, sta-
tionshuset, tågförbindelser.

•	 Kommunen; idrottsskolan.

•	 Kolhättan – kulturhistorisk miljö.

•	 Svenshögen; vår natur och närhet till både sjö 
och hav.

•	 Kolhättan – kulturhistorisk miljö.

•	 Svenshögen, sjön.

•	 Tjörnbroarna.

•	 Svenshögen/Ucklum; naturen, Hällungen, 
sammanhållning.

•	 Börs Flog, Pilgrimsfallet.

•	 Söskärs badplats.

•	 Stolthet; Mjösund, badplats (Ödsmål).

•	 Torget; nybygge fint mot havet, uteservering, 
fin strandpromenad.

•	 Vi ställer upp för varandra i bygden, naturen, 
en levande bygdegård, badplats, skridskod-
amm.

•	 Gårdssjön, Lysevatten, Rödvatten.

•	 Positivt med cykelbana Ödsmål – Kolhättan.

•	 Bastevik, Hällungen.

•	 Stolthet; Svartedalen, naturupplevelser.

POSITIVT

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

•	 Positivt; stor lokal drivkraft; pub, midsom-
mar, Ucklumdraget, jul i Ucklum, konserter 
lokalt + kyrkan, scout. Känner sig hemma

•	 Positivt; beslut om utbyggnad av cykelbana 
till färjan

•	 Kommunen; idrottsskolan

•	 Ucklum; bra skogspromenader med fler trot-
toarer/cykelvägar, mycket bra promenad + 
motionsvägar

•	 Svenshögen; förbindelser med tåg i båda riktnin-
garna

•	 Positivt; tågförbindelse med Göteborg i båda 
riktningarna

•	 Svenshögen; finns mycket bra kommunikationer, 
utveckla boende i området

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

•	 Havsöringfisket
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 SVENSHÖGEN, UCKLUM, ÖDSMÅL

•	 Utveckla naturområdet och göra mer till-
gängligt, märka ut vandringsleder  m m

•	 Ucklum; föreningar går samman för byn, ska 
vara både landet och centralt

•	 Ucklum; gemensapen, bybornas engage-
mang, mix av natur, sjö och centrum

•	 Kommunen; många olika idrotter för barnen, 
ombyggnaden av torget

•	 Kommunen; naturen från hav, berg, skog. 
Idrottsskolan, industrierna – utan dom ingen 
kommun

NEGATIVT 

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

•	 Svenshögen;  ingen byggnation – ingen ser-
vice.

•	 Få tomter Ödsmål, få lägenheter Ödsmål 
(säkert samma i resten av kommunen).

•	 Stenungsundsexpressen till Kolhättan lades 
ner.

•	 Ingen satsning på norra delen av kommunen.

•	 Negativt; avsaknad av cykelbana längs hela 
gamla E6.

•	 Miljöranking! Bättring! Jag vill bo i en kom-
mun där miljön sätts högt.

•	 Dålig parkering på torget.

•	 Den vackra miljön pratar man för lite om.

•	 Ödsmål; för lite papperskorgar.

•	 Ucklum; inga cykelvägar! Dålig väg ut till 
landsbygd i Ucklum.

•	 Brist på kollektivtrafik.

•	 Mer stadskänsla i Stenungsunds tätort.

•	 Järnvägen genom tätorten från industrierna.

•	 Ucklum; bara år 1 – 3 i skolan, inga bussar 
på helgerna.

•	 Tjänstemannastyret.

•	 Industrierna.

•	 Kommunikation, boende, tjänstemän.

•	 Ucklum; lägenheter saknas.

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? 

•	 Bevarande av jordbruksmark!

•	 Stombussar som knyter ihop utan byten

•	 Koloniträdgårdar

•	 Framtiden Ucklum; bebyggelseutveckling 
men inte som i Stora Höga (för tätt)

•	 Utökad kollektivtrafik, förtätning av befintli-
ga bostadsområden

•	 Framtiden; gör om kommunhuset till äldre-
boende!!

•	 Svenshögen; byggnation bostäder!
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SVENSHÖGEN, UCKLUM, ÖDSMÅL

•	 Cykelvägar till norra tätorter, från bostäder 
till badplatser, tågstation, blivande 
mataffärer.

•	 Ucklum; serviceboende.

•	 Svenshögen; ta hand om sjukhuset! Rusta 
upp, göra fint. Ryktet om tätorten har blivit 
positivt, inga droger, mer attraktivt.

•	 Svenshögen; mot till motorväg vid Gullbor-
ga, tåg varje timma båda riktningar 6.00-
00.30.

•	 Ödsmål; mer aktiviteter, närlivs/ mat/mack.

•	 Gång-/cykelväg längs Hällungen mellan 
Svenshögen – tätorten.

•	 Längre elljusspår, flera leder runt 
Stenungsund Arena.

•	 Ucklum; en fungerande grundskola f-6, 
cykelväg till Stenungsund/Stora Höga/Öds-
mål, behålla Ucklum som små-tätort men 
ändå lättillgängligt.

•	 Svenshögen; camping, ställplats.

•	 Stenungsund; bättre förberedning med skolor, 
slippa hyra in barracker. Lättare att ta sig till 
Stenungsund från alla tätorter, även från norr. 
Lättare för unga att hitta boende – köpa eller 
hyra, är dyrt nu!

•	 Framtiden; bebyggelseutveckling önskas 
hett!

•	 Svenshögen har; affär, ett öppet stationshus, 
en dubbelspårig järnväg, ökad bebyggelse, 
skola.

•	 Kommunen; boende för alla faser i livet, un-
gdom, ensamma föräldrar med barn, äldre.

•	 Svenshögen; cykel-/gångväg mellan sta-
tionen och badplatsen, nya hyresbostäder, 
lokaler till småföretag.

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

•	 Ucklum; serviceboende, lägenheter till ung-
domar som vill bo kvar, skola år 1-6, kom-
munikation alla dagar om året.

•	 Öppna järnvägsstationen i Ödsmål igen.

•	 Svenshögen; fräscha upp hela samhället, bät-
tre vägar till samhället, öka bussar.

•	 Framtiden; bor kvar i Svenshögen, har köpt 
en bostadsrätt i det nya området öster om 
samhället med utsikt över sjön Hällungen.

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

•	 Kommunen; fiber till alla delar av kommu-
nen, cykelvägar till centralorten från alla 
delar.

•	 Järnvägen från industrierna genom 
Stenungsund har en annan sträckning.

•	 Framtiden; Bebyggelseutveckling i Ucklum.

•	 Äldreboende, skolan 1-6, bussar så man kan 
komma till och från Stenungsund alla dagar, 
även typ radhus för ungdomar och vuxna.

•	 Framtiden; dubbelspårig Bohusbana.

•	 Framtiden; Ucklum, Svenshögen – bra koll-
ektiva förbindelser, bättre vägar. Men inte ett 
Stora Höga. Tillräckligt för ett enparallelligt 
f-6 + affär.

•	 Önskemål cykelväg stationen-badplatsen 
Svenshögen.

•	 Återvinningsstationer bör vara upplysta och 
fräscha Ucklum.

•	 Bra krogar kvällsöppet.



15Medborgardialog, Bilaga 1 - 2016-05-31

  

ÖPPET DIALOGMÖTE Stenungsund, Stora Askerön

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?

•	 Att den är tjänstemannastyrd.

•	 Förort till Göteborg.

•	 Industrier, havet, närhet till Göteborg.

•	 Bilköer.

•	 Havsnära.

•	 Segling.

•	 Friluftsliv, mycket grönområden.

•	 Närhet till hav och Göteborg.

•	 Båtliv.

•	 Närheten till Göteborg (viktigt med nytt rese-
centrum centralt).

•	 Entreprenör.

•	 Närhet till havet.

•	 Industrin.

•	 Petrokemin.

•	 Fregatten är positivt med mycket aktiviteter.

•	 Närhet hav skog Göteborg.

•	 Stenungsunds närhet till vattnet, bad och 
handikappbad tillgängligt för alla kategorier 
ex ungdom, +55, serviceb osv.

•	 Hav och bad.

•	 Stenungsunds torg.

•	 Tjörn runt.

•	 Ej levande centrum (efter stängn.-tid.).

STOLTHET

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

•	 Närheten till havet, Göteborg, Svartedalen.

•	 Stenungs torg, närhet till havet.

•	 Stenungs torg, närhet till havet.

•	 Gamla delen runt Kyrkberget.

•	 Vyn över broarna.

•	 Närhet till havet, möjlighet till bad, Fregat-
tens aktiviteter, närheten till natur, att det ej 
byggs alltför tätt.

•	 Närheten till havet.

•	 Närheten till havet.

•	 Tjörnbroarna.

•	 Askerön, vacker ö, fina promenadvägar.

•	 Havet och havet. 

•	 Havet, naturupplevelser både utom centrum 
och inom.

•	 Bottenstugan Svartedalen.

•	 Svartedalen.

•	 Kvarnen, Fiskevik (vy mot Tjörnbron), Dan-
estan (vy mot Std:s baksida).

•	 Fiskevik (vy mot Tjörnbron).

•	 Mariagården.

•	 Norra vägen omch området runt Mar-
iagården. Perfekt bostadsområde. Nära cen-
trum.

•	 Gästhamnen, Torget.

17 deltagare 
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STENUNGSUND, STORA ASKERÖN

POSITIVT

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

•	 Närheten till havet

•	 Svartedalen

•	 Hällungen

•	 Gott bemötande av kommunens personal

•	 Båtlivet

•	 Fina områden vid Frisbeegolfbanan

•	 Bra med lokalbussar

•	 Ny simhall

•	 Bra med simhallen (glöm ej simskolan)

•	 Kommunens engagemang i idrotten

•	 Att man vänder torget mot havet

•	 Havet, Stora Askerön (p g a vänner), 
Stenungs torg

•	 Bevara Svartedalen

•	 Bevara södra delen av Stenungsön

•	 Bra tågförbindelse med Göteborg, nu även 
natt på helger

•	 Strandpromenaden

•	 Stenungs torg med närhet till vattnet är en 
tillgång

•	 Bra fiskemöjligheter, makrill, havsöring

•	 Skola, snabb och effektiv hantering av nyin-
flyttad skolungdom! Tack Benny!

•	 Havsinfluens, drar nytta av närheten och 
känslan i hav och natur

•	 Lägga mer pengar på idrott (ishallen suicé), 
plastgräsplanen med

•	 Utvecklingsbar strandlinje

•	 Närhet till natur och hav kan utnyttjas på ett 
bra sätt

•	 Närhet till större stad Göteborg

•	 Kreativa människor som kan utveckla kom-
munen

•	 Dynamisk utveckling av kommunen, växer 
mycket

•	 Bra kommunikationer till Göteborg, Landvet-
ter, tåg och buss

•	 Miljön, naturen, havet

•	 Kommunikationerna, lätt att förflytta sig

•	 Kommunikationerna

•	 Kreativa + positiva msk Stora Askerön

•	 Nära Göteborg, Stora Askerön

•	 Bra kommunikationer til Göteborg

•	 Närhet till naturen

•	 Sport och fritid börjar bli bra

•	 Närhet till havet

•	 Stora Askerön är så vackert

•	 Bra entreprenadsanda

•	 Behåll Svartedalen

•	 Att tågen går på kvällarna

•	 Närhet till Göteborg, bra tågförbindelser

•	 Industrisamhälle

•	 Närhet till Göteborg

•	 Strandpromenaden! Mycket bra!

•	 Strandpromenaden

•	 Kulturellt + kreativa människor – ett driv

•	 Natur, hav, nära Göteborg

•	 Ungarna gillar Stenungsund på natten – Star-
wars

•	 Bra att det blir bättre bredband. Väntat på 
länge
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 STENUNGSUND, STORA ASKERÖN

NEGATIVT 

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

•	 Gammal detaljplan, hög tid för en ny, centra-
la Stenungsund.

•	 Kommunikationsmedel, utveckla kommunal-
trafiken (buss) Stora Askerön – Stenungsund.

•	 Hemvård, åldringsvården måste hantera 
pensionärer utan körkort och med låg egen 
rörlighet (kommunikation och service).

•	 Trafiken/parkeringar i centrum.

•	 Trafiksituationen måste förbättras. Propparna 
till Tjörnbroarna är ohållbart.

•	 Kö på broarna. Ta hand om trafik till öarna, 
hur löser man köerna på somrarna. Bro i 
Svanesund. Färja till Tjörn.

•	 Inget mer byggande a´la ”Östtysklnad”.

•	 Svårt att bygga utomplan.

•	 Kollektivtrafik till Askerön. Kanske båttrafik 
för skolbarnen.

•	 Trafiksituationen i centrum och ut.

•	 Bygg inte bort tillgängligheten till havet för 
alla som bor här.

•	 Trafiksituationen, köer genom samhället.

•	 Utveckla Stora Askerön till en levande miljö, 
inte enbart sommarstugor.

•	 Industrisamhälle.

•	 Sommarköer över broarna.

•	 Dåliga förbindelser till Stora Askerön.

•	 Järnvägen barriär.

•	 Dålig skyltning för övergångsstället på In-
dustrivägen väster om avfarten till Stripple-
kärrsvägen, olyckstillbud varje dag.

•	 Brist på pendelparkering.

•	 Hur binder vi ihop omkringliggande socknar? 
Är Stenungsund bara Stenungsund, Jörlanda, 
Ödsmål, Stora Höga……………..

•	 300 m strandskydd på Stora Askerön.

•	 Ljudet från industrin.

•	 Passagerarbåt till tätort från öarna/+Tjörn. Se 
Bergens ”Snöggebåt” Norge.

•	 För kort fil för att svänga in på Stripple-
kärrsvägen från Industrivägen frän väster. 
Mycket trafik, hög hastighet, inte många 
håller 50 k/tim. Även mycket farligt gods på 
lastbil. Olyckstillbud varje dag.

•	 Ska Stora Askerön vara en sommarmiljö eller 
bra livsmiljö. Kommunen måste ta beslut.

•	 Det ska bli lättare med bygglov på egen 
mark.

•	 Möjlighet att bygga permanenthus på Ask-
erön, fler barn.

•	 Att man ej blir hörd av kommunens tjän-
stemän vid vissa ärenden. Ex byggärenden, 
vid förfrågningar om olika servicefrågor.

•	 Ingen busshållplats vid äldreboendet 
Tallåsen. Lång backe upp som gör det svårt 
för äldre besökande.

•	 Bilköer i centrum.

•	 Dålig kollektivtrafik från Askerön, går inte 
att arbetspendla.

•	 Finns ingen ljudbarriär för gående på 
Stenungsöbron.

•	 Inga höghus i centrum.

•	 Inga höghus i centrum.

•	 Effektivisera hanteringen i byggfrågor.

•	 Rangering av järnvägsvagnar i centrum.

•	 Bygglov; se över rutinerna gällande bygglov. 
Göra det lättare att få bygga eftersom det 
behövs fler bostäder.

•	 Färja maj – aug mellan Stenungsund och 
Svanesund (tills bron blir klar).

•	 Dålig bilförbindelse till Göteborg.

•	 Dålig bilförbindelse till Göteborg.



18 Medborgardialog, Bilaga 1 - 2016-05-31

STENUNGSUND, STORA ASKERÖN

•	 Industrin. Lät den expandera åt andra hållet 
och bygg bostäder fram till Inre Ringleden. 
Området runt Mariagården är jättebra för 
invånarna att bo på.

•	 Ej köra över markägare dom har åkermark 
med olika löften till tomtägare runt om 
marken, med bygge på markgränsen utan 
markägarens tillstånd.

•	 Järnvägen; Tunnel under vägen? Bro? Be-
hövs en lösning, delar upp samhället.

•	 Tillåta bostäder där bostäder redan finns. 
Bl.a. Norra vägen till Inre Ringleden, även 
området runt gamla SIF-gården.

•	 Förort till Göteborg.

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

•	 Strandskydd. För långt helt enkelt.

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? 

•	 Sänk till 50 km/h på Industrivägen öster 
om Q8 krysset så att det går att ha ett 
övergångsställe Q8 – Borealis.

•	 Bro över Svanesund, mot upp till motorvägen 
skulle avlasta Stenungsund och Tjörnbron 
mycket.

•	 Odlingslotter planeras och mycket luft inom 
bebyggelser. God Bostad!!!

•	 Ny bro och tunnel från Stora Höga till Hö-
viksnäs.

•	 Järnvägen måste flyttas utmed E6:an. Då 
skapas möjlighet att bygga bostäder nära 
torget.

•	 Järnvägen barriär, gräva under, viadukter?

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

•	 Utveckla hela centrum, Strandplan m.m.

•	 Ny större idrottshall. Nösnäs är för liten/för 
gammal.

•	 Koppla samman två handelsområden, ICA 
Kvantum och centrum.

•	 Svanesundsbro! Orust – Ödsmål.

•	 Svanesundsbro! Orust - Ödsmål.

•	 Färjor? Gångtrafikanter + cykel Stenungsund 
– Stenungsön, Stenungsund – Stora Askerön.

•	 Lättare att få bygglov på Stora Askerön.

•	 Park. Central park i liten skala.

•	 Bygg dubbelspår på järnvägen utmed e6:an 
så att pendeltågen går tätare.

•	 Planera in och göra iordning promenadstigar 
på kommunens del av Stenungsön.

•	 Följa Regeringsrättens beslut gällande om-
råde Norra vägen till Inre Ringleden. I nya 
Översiktsplanen. BOSTADSOMRÅDE.

•	 Fler möjligheter till småskaligt bad.

•	 Bostäder på golfbanan i Spekeröd.

•	 Fortsatt tillväxt, 35´ före 2035.

•	 Bättre samarbete med service, skolor, hemt-
jänst m m mellan närliggande kommuner 
(Stora Askerön).

•	 Stora Askerön är en del av Stenungsunds 
kommun och måste få leva.

•	 Ny broförbindelse till Tjörn. Stora trafikprob-
lem idag.

•	 Göra möjligt att bebygga Norra vägen till 
Inre Ringleden.

•	 Tysta områden där man inte hör motorvägen.

•	 Förutsättningar för 70+ boende i centrum 
”Boviera”.
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 STENUNGSUND, STORA ASKERÖN

•	 Pendelparkering vid väg 160 och Stora Ask-
erön.

•	 Bra att det är blandat medvillor, lägenheter. 
Vi har ingen segregation.

•	 Fler bussar till Askerön on demand.

•	 Fler bussar till Askerön on demand. 

•	 Uppdatera detaljplaner på Askerön och andra 
ställen.

•	 Snabb båttaxi Skärhamn – Stenungsund – 
Göteborg. Löser miljöfråga, köer, pendling.

•	 Vi på Askerön har bidragit till bostadsförsörj-
ningen med 32 nya lägenheter.

•	 Vi åker på den nya bron till Orust. Vad bra!

•	 Kollektivtrafiken är numera anpassad till 
våra behov.

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

•	 Bygg på rätt plats ex. höjder, slänter o s v. Ej 
på åkermark.

•	 Utnyttja havets vägar.

•	 Komplettera med färjeläge till broarna att 
minska köerna.

•	 Mer kvällsaktiviteter.

•	 Kollektivtrafik till Askerön, skolskjuts med 
båt.

•	 Gemensam ”storkommun” STO.

•	 Dubbelspår, fler tågavgångar istället för buss.

•	 Bro Kolhättan Svanesund med egen avfart 
från motorvägen. Inte mer trafik genom Öds-
mål.

•	 Boviera,

•	 Var är centrum om 20 år?

•	 Lägre bebyggelse.

•	 Badplats vid lekparken.

•	 Skolbåt/seniorbåt Stora Askerön/
Stenungsund.

•	 Fler odlingslotter.

•	 Rita in fler bostadsområden.

•	 Tillåt en viss ökning av bostäder på 
Västergårdsvägen.

•	 Järnvägsövergången bör göras om så att 
man binder ihop östra och västra sidan av 
Stenungsund. Tunnel under järnvägen med 
rondell.

•	 Lokal för ungdomar som inte idrottar ”ung-
domsgård”.

•	 Promenadvägar på Stenungsön på kommun-
ens halva. Planera och gör iordning.

•	 Möjlighet till boende på vattenet. Husbåtar.

•	 Fler billiga bostäder.

•	 Husbåtar.

•	 Dubbelspår på järnvägen.

•	 Vad har kommit fram för mål med  bygg-
nation på Stora Askerön (jämför med Lilla 
Askerön).

•	 Bro till Orust.

•	 Små tomter med villavagnar för billigt 
boende (inte för missbrukare).

•	 Bullerlinje utredningsområde. Nattbuller är 
det som ska gälla, men lägger man ihop In-
ovyns buller med Ballast så blir det den blå 
linjen. Men Ballast ska inte ha verksamhet på 
nattetid.
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DIALOGMÖTE FASTIGHETSÄGARE/EXPLOATÖRER  
4 deltagare 

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?

•	 Fullödigt centrum.

•	 Plast.

•	 Närheten till havet/vatten.

•	 Torget.

•	 Identitetslöst.

•	 Stenungsbaden.

•	 Tjörn runt.

•	 Borealis.

•	 Närhet till allt (skärgården).

•	 Svartedalen: sjöar /skogar.

•	 Kemisk industri.

•	 Vattnet.

•	 Broarna.

•	 Påverkad bostadsmarknad.

•	 Nybyggare.

•	 Utfyllnadsmark : centrum.

•	 Mest permanentbostäder.

STOLTHET

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

•	 Torget

•	 Bostäderna utmed kajen

•	 Vägen 160 utmed kusten

•	 Svartedalen

•	 Stenungsbaden/Hogia

•	 Svartedalen

POSITIVT

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

•	 Ödsmål:  Attraktivt boende nära centrum.

•	 Känna av marknaden ex. äldre i hus som 
behöver mindre alt. annan slags bostad.

•	 Bra skola i Ödsmål.

•	 Stolta att bo i Stenungsund (befolkningen i 
Hallerna).

•	 Attraktivt att bo och leva här.

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

•	 Hallerna infrastruktur finns.

•	 Hör väldigt lite negativt om Stenungsund.

•	 Hawaii:  bra badstrand , gång och cykelväg.
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NEGATIVT 

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

•	 Flaskhals.

•	 Dåligt planerat centrum, ingen sammanhålln-
ing infrastrukturen.

•	 Kommunhuset - fel läge.

•	 Geotekniken på jordbruksmark är besvärligt 
att hantera.

•	 Hyresrätter kräver volym för att vara möjliga 
att bebygga.

•	 ”Avlastningsboende”, ”Evakueringsboende”    
behövs fler att erbjuda till de behövande     
kommunen borde kunna erbjuda!

•	 Kommunen borde kunna bygga mer själv än 
att hyra boenden till ”behövande”.

•	 Enormt tryck vid vissa tider, infrastruktur, 
köer.

•	 Trafikfrågor ältas och löses inte.

•	 Osäkert kring resecentrum, skapat                
vacuum i utvecklingen.

•	 Upphandling: När man ska räkna på ett ar-
bete blir det svårt/dyrt om man inte varit med 
vid kravspecifikationen.

•	 Seglare: Stenungsund är en plats för kom-
mers.

•	 Hör väldigt lite negativt om Stenungsund      
en ickeplats?

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? 

•	 Utnyttja kustremsan bättre från Tollenäs till 
Jörlanda.

•	 Genomtänkta byggplaner.

•	 Konkurrens om byggare till kommuner.

•	 Den kommun som kan erbjuda bostäder får 
fler invånare .

•	 Trafiksituationen på Hallerna bör ses över 
innan mer bebyggelse.

•	 Överfart till Svanesund,Orust från Ödsmål..

•	 Parallella system: alternativa vägar till Tjörn 
och Orust”sprida risker i transportsystemet”.

•	 Broförbindelse Orust – Ödsmål öppnar för 
Svenshögen också.

•	 Närhet? : vatten - centrum - service.

•	 Använda befintlig naturmark på ett bra sätt 
för ett fint boende, ex berg, skog. 

•	 Lerig åkermark ej nödvändigt.

•	 Ökat boende i Ödsmål kräver och möjliggör 
kollektivtrafik.

•	 Planer i ”utkanter” som ger en kostnadsbild 
som fungerar.

•	 ”Produktiv” åkermark ger nackdelar med 
grundläggning o.s.v.

•	 Ny ÖP: GC/Rekreation och bebyggelse 
utmed strandlinjen.

•	 Ge tjänstemännen mer frihet från politiker i 
samband med byggnation.

•	 Fler badplatser vid havet, på fastlandet.

•	 Topp 3 ÖP kommuner: Borås, Alingsås, Falk-
enberg.

•	 ÖP inte styrmöjlighet att göra nu (så kort som 
möjlig som Borås, 13 sidor).

•	 Byggnation främst söder om bron (mellan 
centrum och Stora Höga).

•	 Skola upp till åk 9 i Ödsmål-->Stenung-
skolan kan rivas-->bostäder.

DIALOGMÖTE FASTIGHETSÄGARE/EXPLOATÖRER  
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•	 Förtäta i kärnan för att skapa underlag till 
service/kvällsöppna aktiviteter.

•	 Centrum: jättepotential i centrala parkeringen  
utveckla med bostäder.

•	 Flexibla planer/Planbestämmelser.

•	 Gör en tunn ÖP som inte styr för mycket.

•	 Byggnationer som kommunen står för - ”ta 
med kunskap och lärdomar” från tidigare, 
gjorda projekt.

•	 Skippa kommunal upphandling. Låt en exp-
loatör bygga direkt på ett planområde och att 
kommunen får hyra eller köpa sen när det är 
klart.

•	 Bygg GC utmed kustlinjen bygg på insidan 
(Gc som barriär kommer runt strandskyddet).

•	 Uppdelat centrum (även Strandvägen). Plan-
era för tillgängligheten till centrum enkelt att 
ta sig dit.

•	 Munkerödsmotet – ”truckstop” är klart. In-
dustrierna.

•	 Blandade bostadsområden i Hallernaområdet.

•	 ÖP: gör ett så öppet dokument som möjligt 
så att samhället kan utvecklas.

•	 Stor potential mellan Stora Höga och 
Stenungsunds tätort, mot vattnet.

•	 Flytta handeln till E6. Utveckla centrum till 
boendemiljö (ref. Norra Älvstranden).

•	 Kommunhuset är flyttat till krokarna av 
Munkeröd nya bostäder där kommunhuset 
ligger idag.

•	 Det kommer att utvecklas ännu mer handel: 
storskalig extern och småskalig nischad.

•	 ÖP: Lägg tyngden mellan Stora Höga och 
tätorten.

•	 ÖP: Se över utveckling av stråket Spekeröd  
-  Ucklum.

•	 Utveckling av norra kustdelen beror av stora 
infrastrukturella projekt..

•	 Våga tänka nya broförbindelser till Tjörn.
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DIALOGMÖTE MED FÖRETAG/INDUSTRI 

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?

•	 Ett diversifierat näringsliv är viktigt - blan-
dade verksamheter - för lite idag västkust-
kommun med bostadsproblem.

•	 Unik miljö med havet, skogen o.s.v.

•	 Riksintresse för kemiområdet i Stenungsund  
-  Stark identitet kring kemin i Stenungsund.

•	 Havet.

•	 Jobba för STO- regionen.

•	 Splittrad identitet idag.

•	 Famlande, otydlig identitet.

•	 Miljön  -  Havet  -   Nybyggarandan finns 
här, igen.

•	 IDENTITET: I framkant vad gäller teknik 
och miljö och transport.

•	 Stenungsunds erbjudande till turister och 
medborgare måste lyftas fram mycket tydli-
gare.

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

•	 ”HAVET & NAVET”  -  Stenungsund!

•	 Tjänstesektorn behöver utbyggnad. Samar-
bete med utbildningar och högskola/univer-
sitet.

•	 Närhet till Göteborg  -  Pendlingsavstånd

•	 Tillgång till hamnar

•	 E6  -  närhet

•	 Stenungsund är en tillväxtkommun

•	 Bra caféer, restauranger

•	 Utbyggandet av centrum/kärnan  -  öppnas 
mot havet

•	 Naturnära boende

•	 Naturnära arbetsplatser

•	 Det mesta finns på hemmaplan

•	 Tryggt

•	 Exploateringen av Stenungs Torg 

•	 Samverkansmöjlighet till hållbart livspussel

•	 Havet ! Utnyttja havet och läget

•	 Bra förskola, skola lockar nya etableringar, 
nya boende

•	 Närhet till havet

•	 Närheten till Göteborg 

•	 Nära Göteborg

•	 Obegränsad potential att växa: mark, infra-
struktur, ny kompetens ?

•	 Tydligare bild av kemiindustrins verksamhet 
och slutprodukter

POSITIVT

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

19 deltagare



24 Medborgardialog, Bilaga 1 - 2016-05-31

FÖRETAG/INDUSTRI

•	 Mycket handel underlättar att leva här.

•	 Föreningslivet.

•	 Mycket positiv vilja leder till nybyggande, 
igen.

•	 Att kommunen satsar på näringslivet.

•	 Ulf Storm  -  en positiv fläkt som är den 
sanne ambassadören för Stenungsund.

•	 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 och innovation.

•	 Samverkan med föreningar leder till ungas 
inträde i yrkeslivet.

•	 Rikt föreningsliv i Stenungsund.

•	 Satsning på näringsliv ---> växande kom-
mun.

•	 Lagom pendlingsavstånd till Göteborg              
växande kommun.

•	 Nära: utbildningar, kultur i Göteborgsre-
gionen.

•	 Tillväxten.

NEGATIVT 

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

•	 Trafiksituationen.

•	 Plankorsningarna.

•	 Köerna.

•	 Trafiksituationen kring väg 160.

•	 Trafiksituationen -  
Järnvägsförbindelsen Norr - Söder.

•	 Plankorsning järnväg.

•	 Saknas bro till Orust. Behövs för att avlasta 
väg 160.

•	 Bron till Orust.

•	 Infrastruktur.

•	 Saknas fler avfarter/påfarter till E6, t.ex vid 
Hallerna, Ödsmål.

•	 Resecentrum i centrum.

•	 Tjörnbroarna - trafikproblemen.

•	 Järnvägen: övergångar, enkelspår, stationers 
lägen.

•	 För litet framöver.

•	 Utspridda små områden - inget ihop i kom-
munen väst – öst – norr - söder.

•	 För litet idag i relation till Uddevalla, 
Kungälv, Kungsbacka o.s.v.

•	 För stora skyddsområden norrut, från cen-
trum.

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

•	 Våga låta andra bygga.

•	 Förtäta även näringslivslokaler/ytor centralt.

•	 Bättre tidsplan ombyggnader.

•	 Samhällsutvecklingen går fortare. Kommu-
nala beslut måste också gå fortare.

•	 Bättre tillgänglighet till öarna.

•	 Prisvärda lägenheter till unga.

•	 Brist på prisvärt boende.

•	 Få igång mer samarbete S - T – O.

•	 Differentierat näringsliv saknas.

•	 Mer differentierat näringsliv.

•	 Byt kommunvapen.

•	 Felplacerad gästhamn.
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•	 Infrastrukturen.

•	 Industrierna.

•	 Smidigare rutiner för nyetableringar.

•	 Smart förtätningsstrategi.

•	 Boenden för yngre generationer saknas = 
prisvärda.

•	 Stenungsund är för litet.

•	 Köbildning till Tjörn.

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? 

•	 Planera för rätt typ av boende för att at-
trahera invånare med god skatteförmåga. 
Stenungsund har bra pendlingsavstånd till 
Göteborg. 

•	 Barnaktiviteter i utomhusmiljö : 4 H gård, 
Lådbilsland

•	 Företagandet växer: årlig karneval med före-
tagsperspektiv

•	 Affärsplan skapas tillsammans, kommun + 
näringsliv

•	 Utveckla hamnen och öka tillgängligheten 
till . tex. ”Shopping by sea”

•	 STO-regionen är verkligheten om 10 - 15 år

•	 Se helhet i byggnation

•	 Mer aktivitetsorienterad, t.ex : Barnland

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

•	 Satsa på turism kopplat till olika verksam-
heter

•	 Öka tillgängligheten till Nösnäs

•	 Industrin ökar sin fjärrvärmeproduktion. Ta 
vara på spillvärmen.

•	  Byggnation möjlig på kulturmark

•	 Stenungsund behöver tomtområde med 
tomter 4000 m2 - 8000 m2 för viss typ av 
villaboende. Måröd är ett bra alternativ

•	 Snabba delbeslut för utveckling

•	 Strandpromenad från SSS från Torget

•	 Resecentrum och dubbelspår i centralt läge. 
Utbyggnad mot storstäderna

•	 Obegränsad potential att växa: mark, infra-
struktur, ny kompetens?

•	 Nya mot E6, norr + söder

•	 Linbana både som attraktion (turism) och 
som transportmedel

•	 Högskola är etablerad i Stenungsund.. Sa-
marbete med Chalmers & Handels

•	 Resecentrum Centrum

•	 Säkerhetszon minskas 

•	 Satsa på hamnen i centrum

•	 Resecentrum Centrum

•	 Se till att Stenungsund kan ha bra skattebeta-
lare. Boendeformer är viktiga

•	 Cykelbanor ska finnas överallt i kommunen. 
Får inte glömmas i framtidens infrastruktur 

•	 Modigare handläggare

•	 Företagare som samarbetar med större 
lokala företag som har annan inriktning än 
industrin, t.ex Hogia i samarbete med Chal-
mers Bankpensions försäkringsutbildning             
tjänsteföretag

•	 Aktivitetshus för ungdomar med månadskort/
årskort, ev. gratis

•	 Nytt resecentrum

•	 Lösning! Järnvägen  -  nedsänkning

•	 Hur ser försörjningen av dricksvatten ut i 
framtiden? Ökad befolkning leder till ökat 
behov.
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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, företagsklimat 
etc.)

•	 Nytt mot och bro till Orust.

•	 Bättre/lättare tillgänglighet till och från öarna.

•	 Expresståg t/r till Göteborg - minskar pend-
lingstid.

•	 Resecentrum centralt.

•	 ”Bygg över” järnvägen så man naturligt tar 
sig över denna barriär på strategiska ställen.

•	 Kollektivtrafik till Göteborg under 30 minut-
er, 7 dagar i veckan, 06:00 – 24.00.

•	 Resecentrum i centrala Stenungsund               
kunna locka invånare till STO som jobbar i 
Oslo, Göteborg.

•	 Hamnpromenaden till brofästet--->bättre.

•	 Havssimbassäng nära Harrys, uppvärmd med 
bastu.

•	 Högskola/universitet samarbete med Göte-
borg och Oslo. Högskola/universitet på orten.

•	 Studentlägenheter till studenterna som går på 
nya högskolan i Stenungsund.

•	 Lägenheter till ungdomar. Ett första boende             
flytta hemifrån.

•	 STO.

•	 Parkeringsdäck i centrum.

•	 Breddad gästhamn. En till, vid Harrys.

•	 Förtätning av centrum, t.ex. Ica kan bygga 
lägenheter på taket.

•	 Havsnära: ta tillvara på kopplingen mera.

•	 Mer bostäder.

•	 Utnyttja först det lokala utbudet.

•	 Få hit unika utbildningar utifrån de behov 
företagen (kemi) har i framtiden.

•	 Respektera skyddslinjer och SEVECO- di-
rektiven - expansion industri.

•	 Politikerna behöver tänka STO redan nu.

•	 Mer parkeringar centralt.

•	 Låt Stenungsund växa längs vattnet. Låt IN-
EOS marker bli något nytt attraktivt.

•	 Byt kommunvapen.

•	 Skapa miljöer där folk vill vara och verka - 
”Attrahera urbana, unga människor”.

•	 Färja t.ex. likt Älvsnabben i Göteborg. Tur-
båtar.

•	 För att locka kompetens till Stenungsund 
måste kvaliteten i utbildningar höjas 
(skolan).

•	 Öka tillgänglighet för Tjörn och Orust via 
trafikleder.

•	 Ny gästhamn vid Harrys.

•	 Fri och bra strandpromenad längs hela 
Stenungsund.

•	 Bergrummen används av Amazon, Facebock 
till serverrum - kolla på Luleå…… 

•	 Dubbelspår till Göteborg och Oslo             
dagpendla till Oslo och jobba där…..

•	 Avfart från södergående i E6 Jörlanda.

•	 Skapa incitament för att få igång ”flyttsnur-
ran”: Pensionärer som bor kvar i sina hus 
lägenhet. Barnfamiljer--->hus.

•	 Tydliggöra attraktionsområden längs med 
vattnet. Tollenäs - turism, centrum - turism 
och handel.

•	 Utebassäng vid torget: kulturhusparken.

•	 Locka till sig tjänsteföretag. 

•	  Förenkla och snabba upp processen för 
beslut kring bygglov m.m.
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DIALOGMÖTE VID “BARNLÖRDAG”

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?

•	 Perfekt läge. Skogen, Gbg, kontinenten.

•	 Vad tycker du?

•	 Petrokemisk industri.

•	 Villa”stad”.

•	 Industrier.

•	 Närhet till Gbg.

•	 Närhet till skog och hav.

•	 Tryggt och mysigt i Stenungsund.

•	 Centrum = stolthet. Håller sig här.

•	 Bra ishall.

•	 Petrokemisk centrum.

•	 Havet och västkusten.

•	 Saknar identitet.

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

•	 Petrokemi.

•	 Havsnära. 

•	 Lagom stort. 

•	 Kustort.

•	 Turism.

•	 Torg.  

•	 Industri med många arbetstillfällen.

•	 Närhet till hav o skog.

•	 Torget.

•	 Vattnet.

•	 Fint väder.

•	 Havet.

•	 Närhet till allt – service – kommunika-
tioner.

•	 Att det finns natur insprängt lite här och 
var.

•	 Ur och skurdagis liknande verksamhet.

•	 Ständig förändring (inflyttning).

•	 Kör ut på Tjörn.

•	 Broarna.

•	 Havet

•	 Hamnen vattnet

•	 Stenungstorg. Mysig mötesplats.

•	 Enkelt för besökare att lägga i båten.

•	 Fregatten kulturhus

•	 Vi växer med stolthet

•	 Fregatten – levande plats

•	 Strandpromenade

•	 Tjörnbroarna

•	 Läget vid havet

•	 Strandpromenaden

•	 Åker till Tjörn

•	 Gågatan har blivit fin

•	 Vi har fina träningshallar att träna i

•	 Rörligt friluftsliv

•	 Bra värdkommun för olika mästerskap

•	 Kulturhuset

•	 Mariagården

•	 Bra lekplatser

STOLTHET

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

•	 Att arbeta för Stenungsunds kommun känns 
lockande! (positiva erfarenheter).

•	 Föreningslivet är levande.

•	 Sundahallens simavdelning borde göras bät-
tre med t.ex. äventyrsbad.

•	 Viktig kemiska industrin.

•	 Bra!

•	 Nya centrum = positivt. Kul när det märks att 
det satsas.

•	 Gång- och cykelvägar.

•	 Det är bra här!

•	 Närhet till Gbg.

•	 Allmänna kommunikationer.

•	 Bra fritidsaktiviteter för barn (simskola).

•	 Nära till allt. Havet, Gbg m.m.

•	 Utveckla större lekpark i kommunen.

•	 Som pensionär är det bra med närhet till allt. 
– affärer – bibliotek.

•	 Tagit bort några små lekplatser – satsat på 
några större/bättre -->utveckla mer.

•	 Fin lekplats vid Fregatten.

•	 Har kulturliv-->behöver stärkas.

•	 Positivt att det byggts större lekplatser med 
fikabord. Det blir som en samlingsplats. 

•	 Bra ställe att bo på. Helt ok.

•	 Inte för segregerat – viktigt att blanda barn 
på skolor. 

•	 Fregatten.

•	 Bra kollektivtrafik.

•	 Jättefin statspark. Behövs dock styras upp/
utökas då trycket är stort.

•	 Havet.

•	 Alltid ha mark klar för bostäder och ny in-
dustri.

•	 Vår UNIKA miljö med havet & skogen.

•	 Skolmaten är bra.

•	 Bra att man byggt i centrum och får koppling 
med utsikt.

•	 Konstvandring vid påsk.

•	 Positivt att fråga barnen om hur lekplatser 
skulle vara.

•	 Tryggt mysigt för barn.

•	 Ny ishall.

•	 Märks att det satsas på centrum.

•	 Fregatten.

•	 Behövs en till livsmedelsbutik i centrum.

•	 Jordhammars ridskola.

•	 Att utveckla centrum är ett bra grepp att ut-
veckla vidare.

•	 Att det blir en bra boendemiljö i 
Stenungsund.

•	 Mer hus.

POSITIVT

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

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

•	 Behövs fler mataffärer i centrum.

•	 Trafiken i centrum.

•	 Svåra tvärförbindelser mellan hem och 
sjukhus.

•	 Mindre…!

•	 Mer..!

•	 Senast sophämtavtalet (övertygad att riskkap. 
kör upp kommunen).

•	 Oro att centrumbutikerna försvinner.

•	 Svårt att ta sig runt som äldre – efter en hand-
lat på Willys – behövs bättre kommunikation-
er.

•	 Trafiken – problem med järnvägen --->barriär 
(bättre övergångar) utryckningsfordon.

•	 Mer byggen på strandnära lägen (måste be-
gränsa detta).

•	 Maten i skolan är inte god.

•	 Järnvägen måste lösas.

•	 Trafikinfarter i centrum måste lösas upp.

•	 Att pensionärer behöver betala kollektivtrafik 
(tomma bussar).

•	 Saknas aktiviteter för familjen utöver 
stranden.

•	 Transport till sjukhus (NÄL) är hopplöst idag. 
I dagsläget får man ta färdtjänst till Varberg – 
detta kan ta upp till 6 h fram och tillbaka.

•	 Tänk på Svenshögen. En utpost i norra kant-
en av kommunen. En underbart vacker plats. 

•	 Minska eller ta bort riksintresset från indus-
triell produktion.

•	 Industrier rykter.

•	 Järnväg genom centrum med mycket farliga 
gångöverfarter. 

•	 För lite lekplatser. Renovera/bygg ny i Toröd.

•	 Järnvägen i centrum.

•	 Ge möjligheter till bostäder i Gategård.

•	 Ordna trafiken runt Snippen + Strandvägen 
vid busshållsplats Oasen.

•	 Ungdomsbostäder. Bostadspolitik.

•	 Allt måste inte hamna på Stenungstorg.

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

•	 Bygg inte bort alla fina grönytor och prome-
nadvägar i bostadsområdena.

•	 För lite ungdomsverksamhet.

•	 Cykelvägsnätet behöver förbättras norr om 
Ödsmålsrondellen.

•	 Att det bara blir stora affärskedjor som har 
råd att etablera sig på Stenungstorg.
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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? 

•	 Resecentrum och dubbelspår i centralt läge. 
Utbyggnad mot storstäderna.

•	 Obegränsad potential att växa: mark, infra-
struktur, ny kompetens?

•	 Nya mot E6, norr + söder.

•	 Levande bibliotek.

•	 Hela kommunen ska leva – utveckla alla kom-
mundelar.

•	 Mycket nya företag i olika branscher.

•	 Bra integration av nysvenskar.

•	 Lite mer storstadskänsla.

•	 Barnperspektiv.

•	 Opretentiösa mötesplatser. 

•	 Stärk centrum.

•	 En till bro mellan Tjörn & Stenungsund.

•	 Gräv ner järnvägen och frigör yta för ett nytt 
resecentrum.

•	 Hästgårdar (i centrum).

•	 Minska eller ta bort riksintresse för industriell 
produktion.

•	 Konsert för barn utanför Fregatten ---> så att 
man träffar andra familjer.

•	 Att det finns jobb i Stenungsund är viktigt.

•	 Att industrierna finns kvar. Viktigt för fram-
tiden. 

•	 Större matsal i Stora Högaskolan och längre 
lunchtid.

•	 Boende för äldre.

•	 Nytt bostadsområde. Tomter! Lägenheter!

•	 Avfart Jörlanda E6 Norr ifrån.

•	 Fria bussresor. Längre returbiljett från göte-
borg.

•	 Fler lekplatser och mötesplatser för familjen

•	 Fler seniorboenden

•	 Bevara grönytor

•	 Teckningar framtid: 

•	 - Föreställande hus vid vatten.

•	 - Person rider på en häst på gräsmatta bredvid 
träd.

•	 - Lekplats med gungor.

•	 - Person hoppar från hopptorn ner i vatten. 
Person äter glass på brygga. Text: Fler bad? 
Fler hopptorn?

•	 - Stenungstorg ritat med restauranger och 
caféer och båtplatser.

•	 - Olika sorters djur (bi, fjäril, kanin hund(?) 
och solen. Text: mer djur. Astrid 6 år. 

•	 Utbildningsmöjligheter i centrum i fräscha 
lokaler.

•	 Dubbelspår på Bohusbanan till Göteborg och 
Uddevalla. Nytt resecentrum. 

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

•	 Vi är en välmående kommun i närhet till Göte-
borg.

•	 Då bor jag i Stenungsund. Jobbar kanske i 
Ödsmål, men jag vet inte. Bor nog i lägenhet.

•	 Cykel (ritad cykel på en post-it-lapp).

•	 Cykelväg genom centrum för pendling.

•	 Promenadstråk från centrum till segelsällskap 
längs vattnet.

•	 Cykelparkering på torget. Gungor. Lekplats.

•	 Lekplatser med studsmattor.

•	 Badhus.

•	 Service på kommunala badplatser tex badvärd, 
strandstädning/lekplatser.

•	

•	
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•	 Gratis kollektivtrafik vissa tider, för pen-
sionärer.

•	 Återanvända energin i raffinaderiet till fjär-
rvärmeverket. Nu brinner energin upp genom 
fackla. Det måste vara bättre att återanvända. 

•	 En ”fixare” för äldre, för exempelvis: - sätta 
upp gardiner, - rengöring av ventiler.

•	 Parker med natur ”Slottskogen” till barnen.

•	 Roliga aktiviteter för barn i åldrarna 10-14 år, 
bl.a. på lov då de kanske inte har fritids, tex 
fotboll, brännboll.

•	 Lekplats för hundar + ägare!

•	 Rakare trafik till centrum från Kyrkenorum.

•	 Järnvägsstation – Ödsmål.

•	 Flytta järnvägen från centrum – utsläpp och 
farlig last transporteras genom stan idag.

•	 Gräv ned järnvägen.

•	 Mer central natur till barnen.

•	 Mer lekplatser.

•	 Äldreboende.

•	 Ett löparspår på minst 5 km i terräng.

•	 Resecentrum till centrum. Nära stationen.

•	 Fler bostäder till våra ungdomar som de har 
råd med så att de kan flytta hemifrån.

•	 En bro från Orust till fastlandet för att avlasta 
& förbättra trafiksituationen i STO.

•	 En högskola i STO så att vi kan attrahera fler 
att flytta till STO samt behålla våra ungdomar 
i STO.

•	 DJUR – kunna klappa kaniner gratis som på 
Emas lantgård.

•	 Fortsätta utveckla en levande cen-
trum/”stadskärna”.

•	 Bättre mat i skolorna och skolorna för bestäm-
ma maten själva.

•	 Jag vill ha fler lekplatser.

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

•	 Jag vill kunna klappa kaniner, rida på ponny-
hästar.

•	 Restaurang på Fregatten.

•	 Ta sig fram i framtiden. Flyga med vingar. 
Flygande bil. 

•	

•	
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DIALOGMÖTE MED ELEVER I GRUNDSKOLAN

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?

•	 Ucklum; avgränsat men p.g.a. detta mysigt.

•	 Sjön, Batuvik.

•	 Många idrotter och idrottsplatser.

•	 Trygghet.

•	 Mycket idrott.

•	 Familjärt.

•	 Torget.

•	 Fabriker.

•	 Öppenhet.

•	 Tryggt.

•	 Fin natur.

•	 Vacker natur.

•	 Torget.

•	 Ödsmål; ”äldre”, ”gamlingar”.

•	 Fina sommarställen.

•	 Familjärt.

•	 Gemenskap bland olika skolor.

•	 Stort Espressohouse.

•	 Havet och natur.

•	 Ishallen.

•	 Fin natur.

•	 Havet.

•	 Blandad miljö.

•	 Mycket natur och ändå mycket stränder.

•	 Havet.

•	 Stenungsbaden.

•	 Stenungsbaden.

•	 Närhet till både stad och natur.

•	 Havet.

•	 Naturen.

•	 Torget.

•	 Havet.

•	 Blandad natur.

•	 Ishallen.

•	 Sundahallen.

•	 Känns som en rik kommun med hög stand-
ard. Många bor fint, ev. bara i Stora Höga.

•	 Nära till havet, bra friluftsliv, mkt utsläpp, 
mkt industrier, många jobb.

•	 Industrier.

•	 Kemisk industri.

•	 Bra skolor.

•	 Idrottshallar, ishallar, Sundahallen.

•	 Havet och natur.

•	 Grönområden, havet.

•	 Ishallen.

•	 Sundahallen.

•	 Fin ridklubb (Jordhammars ridklubb).

•	 Nära till allt.

•	 Mysigt i Kyrkenorum.

•	 Många fina stigar.

•	 Industrier.

•	 Långa avstånd.

•	 Gamla skolor.

•	 Fin natur.

21 elever. Elevrådsrepresentanter från Kopperskolan, Spekerödsskolan, 
Jörlandaskolan, Stora Högaskolan, Kyrkenorumskolan, Kristinedalskolan, 
Ekenässkolan och Stenungsskolan 
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DIALOGMÖTE MED ELEVER I GRUNDSKOLAN •	 Industrier.

•	 Mycket natur.

•	 Aktiviteter.

•	 Hästar, bönder.

•	 Idrottshallar.

•	 Trevligt att gå omkring på Stenungs torg.

•	 Segling.

•	 Hällungen.

•	 Det finns allt men på en liten area.

•	 Fint vid havet.

•	 Många trevliga stigar.

•	 Hasselbacken; ghetto, gangsters.

•	 Västkusten, hamnen.

•	 Kyrkenorum; lugnt, lärare.

•	 Mysigt med parken utanför biblioteket.

•	 Många aktiviteter att välja på för ungdomar 
utspritt över hela Stenungsund.

•	 Alla känner varandra.

•	 Naturen i Ödsmål.

•	 Bra med badplatser på sommaren.

•	 Bra och mysig gemenskap.

•	 Bra ställen att bada på (fina bryggor).

•	 Havet.

•	 Tätbyggd tätort.

•	 Fin utsikt.

•	 Havet.

•	 Stenungs torg.

•	 Många badplatser.

•	 Fina cykelbanor.

•	 Landet.

•	 Fin havsbotten.

•	 Allmänt fint.

•	 Att vi har nära till havet.

•	 Stora Högas klubb är världskänd.

•	 Skog, havet – mycket typiskt.

•	 Fritidsaktiviteter i skogen.

•	 Karateklubb – 6 klubbar finns i Sverige varav 
1 finns i Stenungsund.

•	 Finns många frisörsalonger.

•	 Inte stora problem med knark eller kriminal-
itet – tryggt.

•	 Stenungsunds hockeyförening.

•	 Havet.

•	 Dans.

•	 Ishallen.

•	 Konståkning.

•	 Frozen youghurt.

•	 Fregatten, bibliotek.

•	 Badställen.

•	 Vallen.

•	 Segling.

•	 SHK.

•	 Skolor.

•	 Tjörnbron.

•	 Sociala människor.

•	 Natur.

•	 Torget.

•	 Hamnen.

•	 Fint och lugnt.

•	 Industrier.

•	 Smutsigt.

•	 Tomt.

•	 Sveriges största Espressohouse.

•	 Gästhamn nära affärer.

•	 Stenungsbaden.

•	 Litet och mysigt.

•	 Sommarställe och båtar.

•	 Industrier.

•	 Stenungs torg.

•	 Havet.

•	 Lugn, tråkig, bra.

•	 Stenungs torg
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•	 En ganska liten kommun som har roliga bu-
tiker. Dock har Stenungsund inte så myckt 
aktiviteter att göra.

•	 Skateparken och Stenungs torg.

•	 Bra, tillfredställande och vacker natur.

•	 Industristad.

•	 Industristad med vacker omgivning.

•	 Naturen (skärgården).

•	 Det är bra.

•	 Den är bra.

•	 Lugn stad, mycket att göra.

•	 Finns inget så speciellt.

•	 Håla, fint, industrier.

•	 Industrin och utsikt.

•	 Fin havsutsikt, mycket industrier.

•	 Relativt lugnt, inte ungdomsvänligt, bra.

•	 Halvt bra.

•	 Litet och fint.

•	 Väldigt fint.

•	 Hav.

•	 Industri.

•	 Tråkigt.

•	 Båtar.

•	 Torget.

•	 Ful.

•	 Trygg.

•	 Öde?

•	 Litet.

•	 Stenungsbaden.

•	 Hamnen.

•	 Industrin.

•	 Hav.

•	 Litet.

•	 Fint.

•	 Tråkigt.

•	 Hav.

•	 Kust.

•	 Stenungs torg.

•	 Fabriker.

•	 Petrokemi.

•	 Sport.

•	 Göra mkt.

•	 Mysigt samhälle.

•	 Industri, industri, industri, industri.

•	 Stenungs torg.

•	 Hav, hav.

•	 Utlänningar.

•	 Torg.

•	 Arbetsplats.

•	 Hasselbacken.

•	 Stad och natur.

•	 Fint på torget med hamnen, restauranger, 
affärer m.m.

•	 Torget.

•	 Skateparken.

•	 Torget.

•	 Hällungen.

•	 Ekenässkolan.

•	 Torget.

•	 Torget.

•	 Ödsmål, Stenungsunds historia, lämningar.

•	 Hawaii.

•	 Stenungsbaden.

STOLTHET

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

•	 Hällungen.

•	 Nösnäsvallen.

•	 Timmervik.

•	 Ridklubben.

•	 Jordhammar restaurang.

•	 Hawaii.

•	 Torget – kan man träffas, Sundahallen – brot-
tning, bada, bowla, skjuta, pingis.

•	 Sveriges tredje största grundskola.

•	 Hawaii.

•	 Gården Heden Grindstorp, 2 km långt blåsip-
peställe längs en gammal järnvägsbank. Det 
finns en liten labyrint också.

•	 Elljusspåret vid Nösnäs.

•	 Orienteringsklubben, Furufjäll.

•	 Tennisbanan i Timmervik.

•	 Skärgården.

•	 Sundahallen.

•	 Roliga kommunala tävlingar.

•	 Torget.

•	 Stora Höga hallen.

•	 Industrierna.

•	 Ekenässkolan.

•	 Krukmakaräv.

•	 Jordhammars ridklubb.

•	 Friidrottsarenan.

•	 Hallerna.

•	 Mitt hus.

•	 Spekerödsskolan.

•	 Bastevik.

•	 Hallerna.

•	 Den nybyggda delen av torget.

•	 Ishallen.

•	 Stenungsbaden.

•	 Stenungs torg, Mariagården, olika badplat-
ser.

•	 Hawaii badplats, karateklubb landslagsrep-
resent, industriomr Stor Höga.

•	 Julmarknad ”Grinden” Spekeröd.

•	 Sundahallen.

•	 Segelklubben.

•	 Skogsområde nära Aröd. En plats att visa 
upp; fika i servering på Ösmålsbron.

•	 Ucklumskolan.

•	 Råön.

•	  Ö.I.K.

•	 Hinderbanan på Stenungsön.

•	 Hällungen, Ödsmåls badplats.

•	 Jordhammars ridklubb.

•	 Kyrkenorumskolan.

•	 Missionskyrkan + scouterna.

•	 Kyrkenorum.

•	 Oxohallen i Perstorp.

•	 Havet.

•	 Torget.

•	 Torget.

•	 Torget.

•	 Havet.

•	 Torget.

•	 Timmervik.

•	 Hawaii.

•	 Badplatserna i Timmervik.

•	 Stenungsbaden.

•	 Ishallen.

•	 Sundahallen, ishallen.

•	 Sundahallen.

•	 Stenungsbaden.

•	 Vallen.

•	 Vi har tillgång till det vi behöver.
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•	 Gymnasiet i Nösnäs.

•	 Arenan.

•	 Restauranger.

•	 Ishallen.

•	 Getskär.

•	 Torget.

•	 Matcher.

•	 Fin utsikt över havet.

•	 Stenungsunds alla idrotter.

•	 Roliga kommunala tävlingar.

•	 Friidrottsplan.

•	 Hamnen.

•	 Badplatserna.

•	 Stora Högaskolan (en av Sveriges största 
skolor).

•	 Skog och natur och torget.

•	 Hamnen.

•	 Stenungsön.

•	 Torget.

•	 Stenungs torg.

•	 Nya ishallen.

•	 Torget eller skärgården.

•	 Hamnen.

•	 Torget (Espressohouse).

•	 Havet.

•	 Hamnen.

•	 Torget.

•	 Badplats.

•	 Hamnen.

•	 Båtar.

•	 Stenungsbaden.

•	 Hamnen.

•	 Stennugsön.

•	 Torget.

•	 Stenungsön.

•	 Hamnen.

•	 Havet och fabrikerna.

•	 Torget.

•	 Havet.

•	 Skogen.

•	 Torg.

•	 Kyrkenorum.

•	 Stränder.

•	 Torg.

•	 Torg.

•	 Skateparken.

•	 Mer snabbmat på torget.

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

•	 Fler kända butiker.

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

•	 Butiker, bra idrottsområden, många skolor.

•	 Skärgården, sommarskoj.

•	 Många mysiga caféer.

•	 Ljus-slingor.

•	 Vart man än bor så har man hyfsat nära till 
affärerna.

•	 Stenungsön är fin (natur, hav).

•	 Stenungsunds friidrottsarena.

POSITIVT

”Vad tycker Du är bra, värt att bygga vidare på i Stenungsund respektive Din hemort 
idag?”
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•	 Bastevik, fin strand och bra bryggor.

•	 En fin hästverksamhet.

•	 Mycket cykelbanor.

•	 Torget (fint vid havet, fina fik, bra shopping).

•	 Nya ishallen, fint och nytt, inte slitet.

•	 Löpar- och gångvägsstigarna.

•	 Bra butiker.

•	 Skärgården.

•	 Lokaltrafik.

•	 Det är nära till allt i kommunen.

•	 Havet och naturen.

•	 Naturen, för man kan vara i naturen.

•	 Fina affärer.

•	 Skolorna ligger nära, eleverna känner varan-
dra.

•	 Idrottshall (Sundahallen).

•	 Stenungsunds segelsällskap, gemenskap.

•	 Bra badplatser för det är ”fina” bryggor.

•	 Kul med småföretagen.

•	 Kollektivtrafiken.

•	 Kul att alla känner varandra och tar hand om 
varann.

•	 Havet och naturen.

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

•	 Fler affärer på torget, t ex Pinkroom, Tessie 
m.m.

•	 Bra skogar att gå med hunden i t.ex.

•	 Mycke bussar.

•	 Fin ishall för man kan göra mycket där (hela 
Sundahallen).

•	 Stort utbud av idrotter.

•	 Seglarskolan (segling).

•	 Behöver rensa på botten vid badplats i Öds-
mål.

•	 Torget, mysigt i anslutning till kajen.

•	 Skatebordparken.

•	 Bra cykelvägar.

•	 Ishallen i Nösnäs.

•	 Ishallen.

•	 Torget är stort och har många affärer.

•	 Friidrotten i Nösnäs.

•	 Mycket skog, natur.

•	 Badplatsen i Timmervik.

•	 Havet ligger nära.

•	 Det finns mycket natur.

•	 Man har nära till havet.

•	 Skolan ligger nära torget.

•	 Det finns mycket saker att göra.

•	 Det finns många mataffärer.

•	 Det finns skolor som ligger nära alla.

•	 Sundahallen.

•	 Det finns bra och stora skogar.

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

•	 Det finns många fina badplatser.

•	 Gett bra träningsmöjligheter och bättre 
träning (ishallen).

•	 Ishallen är ett jättestort lyft.

•	 Bastevik är en bra badplats.

•	 Havet och natur.

•	 Tåg- och busstationen.

•	 Sundahallen.

•	 Bra, små restauranger i Stora Höga.

•	 Bra med tanke på sportcentret vid Sundahal-
len/ishallen.

•	 Bra läktare i idrottshallen i Sundahallen.

•	 Vi har tillgång till bio, bibliotek, affärer.

•	 Sport.

•	 Stort utbud av idrotter.

•	 Subway med drivethrough.

•	 Stort utbud på sport.
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•	 Sundahallen, ishall, simhall, gym.

•	 Trevlig personal i butiker.

•	 Lekplatsen vid torget.

•	 Bra med tåg för dom som jobbar eller ska till 
typ Göteborg.

•	 Lekplatsen på hallerna skolan.

•	 Spekeröds idrottshall är jättebra.

•	 Många landslag kommer och tränar och bor 
på Stenungsbaden.

•	 Bra i många sporter.

•	 Entreprenörsskolan.

•	 Mycket skog.

•	 Bra vård.

•	 Nära till affärer.

•	 Bra människor.

•	 Fint.

•	 Bra idrottsort.

•	 Stort torg.

•	 Bra skolor.

•	 ST-tidningen.

•	 Nära till allt.

•	 Man kan bada i havet.

•	 Det grusas när det är halt.

•	 Subway med drive-through.

•	 Nära till jobb.

•	 Bra med bussar.

•	 Utveckla närheten till havet och fler butiker.

•	 Kafét och matställen.

•	 Stenungs torg.

•	 Bra idrottsmöjligheter.

•	 Skateparken.

•	 Villaområden.

•	 Sundahallen, Stenungs torg.

•	 Sundahallen.

•	 Torget och skateparken och naturen.

•	 Allt.

•	 Torget.

•	 Espresso house.

•	 Torget.

•	 Sundahallen.

•	 Subway.

•	 Renoverat och bra.

•	 Torget.

•	 Renoverat torget.

•	 Bygga vidare på bra skola.

•	 Bygger om, bygger nytt.

•	 Fin utsikt.

•	 Bra förbindelser.

•	 Nära.

•	 Hockeyn.

•	 Invånare.

•	 Havet.

•	 Torget.

•	 SIF-gården.

•	 Fregatten.

•	 Hawaii.

•	 Lekplatsen.

•	 Havet.

•	 Torget.

•	 Sporter.

•	 Torg.

•	 Tar emot mycket flyktingar.

•	 Industri.

•	 Torg.

•	 Arbetsplats.

•	 Industri.

•	 Hasselbacken.

•	 Hav.

•	 Industri.
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NEGATIVT 

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

•	 HCP plats för bil finns inte mycket vid 
bostäderna.

•	 Stora Höga: hyfsat bra kommunikationer 
men kan behövas fler.

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

•	 Dyrare att pendla än att köra bil.

•	 Fler ungdomsgårdar!  I dag - bara Hassel-
backen, Stora Höga-gården.

•	 Ödsmål - få bussar.

•	 Finns inga papperskorgar vid busshållplatser 
i kommunen.

•	 För lite soptunnor.

•	 Fler bussar från Ucklum till Stenungsund.

•	 Förbättra busstiderna så de passar skoltider-
na.

•	 För små matsalar på Stora Högaskolan.

•	 Strömavbrott och vattenlöst för ofta.

•	 Övervakade cykelparkeringar.

•	 Gatlyktor över Kåkenäs.

•	 Klottrar för mycket.

•	 Negativt: saknas fritidsgårdar.

•	 Billigare kollektivtrafik. Fler idrottsplatser.

•	 Snällare taxiförare.

•	 De stora idrotthallarna är bara till för de som 
arbetar i fabriken.

•	 För små matsalar.

•	 Fler bussar behövs. Kommunbussar.

•	 Vill kunna sitta tillsammans i matsalen.

•	 Många röker utanför badhusets dörrar.

•	 Fler hundbajspapperskorgar.

•	 Gruset ligger kvar för länge.

•	 För få caféer.

•	 Råttor i trädgårdarna från avloppen. Många får 
lägga ut gift/bygga för, själva.

•	 Gruset från vintern ligger kvar för länge.

•	 För få veterinärer.

•	 Huspris.

•	 För få caféer med kladdkaka.

•	 Saknas mindre lägenheter.

•	 Mycket utsläpp.

•	 Det finns ingen lekplats eller nåt i Timmervik.

•	 Det finns för få fotbollsplaner i Stenungsund.

•	 Förbättra lekplatser vid Hasselbacken. Mer 
lekredskap på lekplatserna.

•	 För liten matsal på Stora Högaskolan.

•	 Fräscha upp skolorna.

•	 Fräscha upp skolorna.

•	 För lite fritidsgårdar.

•	 För lite papperskorgar.

•	 Fler rökfria zoner.

•	 Fler rökfria zoner och rökfria zoner på torget.

•	 Fler parkeringar på torget.

•	 Stora Höga: för få gatlyktor.

•	 Fixa vattenrören.

•	 Skolbussarna blir fulla.

•	 Fler platser i bussarna så folk får plats.

•	 Övervakade cykelparkeringar.

•	 Bygg ut skateparken.

•	 Ta bort klotter.

•	 Stora Höga: för lite för barn att göra.

•	 Ge lärare högre lön och ställa högre krav.
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•	 För få lärare för en för stor skola.

•	 Snabbare bussar.

•	 Saknas bussturer till Ödsmål sena tider.

•	 Kollektivtrafiken.

•	 Hela elljusspåret upplyst.

•	 Gamestop-personal.

•	 Färre turer inom Stenungsund än till Göte-
borg.

•	 Nedskräpat Getskär och torget.

•	 Saknas minigolf.

•	 Mataffär i Ödsmål.

•	 Mycket stölder/inbrott.

•	 Dålig och förstörd skolmat.

•	 För dyra hus i Getskär, Stenungsund.

•	 Högskoleutbildning saknas: advokat t.ex.

•	 Behövs fler gymnasier.

•	 Större busskurer vid skolor.

•	 Översvämning på Stenungs torgs parkering.

•	 Fler vägalternativ så det inte skapas massiva 
köer.

•	 Renovera gamla skolor.

•	 Gratis buss för skolor.

•	 Friidrottsarena inomhus: måste vi ha detta, 
skulle dra fler personer till Stenungsund.

•	 Tåg & buss ska gå oftare.

•	 Nyare skolmaterial.

•	 Inte lika mycket frisörer.

•	 Göra klart allt vi har på börjat.

•	 Orättvist att skolor längre bort inte får åka 
buss gratis, t.ex. till simhallen.

•	 Farlig järnvägsövergångvid hållplatsen 
”Berg”. Eleverna vid Spekerödskolan går där.

•	 Fler matbutiker.

•	 Vill kunna gå ner till torget på kvällen men 
det går ej av anledningen att missbrukare sit-
ter där. Någon vakt kanske?

•	 Mer lampor runt byggnader.

•	 Kyrkberget, nära torget går det även missb-
rukare som gör det svårt för mig att gå ut med 
hunden.

•	 Industrierna (förstör naturen).

•	 Dåligt med plats för alla aktiviteter/idrotter. 
Nya lokaler.

•	 Fler fritidsgårdar.

•	 Mataffärer, t.ex. vid Hallerna, bortanför Kyrk-
enorum o.s.v.

•	 Nyare lokaler till skolan. Fler klassrum.

•	 Busstider som passar skoltiderna.

•	 Ha speciella ställen där man får röka.

•	 Ha en hundpark där hunden kan springa av sig 
(som i Göteborg).

•	 Industrier är för nära ridskolan.

•	 Läskigt att gå vid Kristinedal.

•	 Många från min skola tycker att skolmaten är 
äcklig.

•	 Förbättra skolmaten.

•	 För få träffar med politiker.

•	 Bättre bad.

•	 Fler båtplatser.

•	 För många EPA-traktorer.

•	 Borde finnas rökfria zoner utomhus.

•	 För mycket rökning.

•	 Bygger för mycket på grönområden.

•	 För lite papperskorgar.

•	 För mycket industrier.

•	 Klotter.

•	 För få gatlyktor.

•	 För få farthinder.

•	 Borde vara övervakningskameror vid cykel-
stället på Stora Höga-skolan.

•	 Bättre skolmat.

•	 Fler affärer.
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•	 Nya boenden.

•	 Ofta strömavbrott.

•	 Vattenlöst i perioder.

•	 Skolskjutsarna blir fulla.

•	 Cykelstölder.

•	 Biblioteket på SH är för litet.

•	 Ungdomar behöver mer att göra i SH.

•	 Skadegörelse i SH.

•	 Skolan, kollektivtrafik (natt, kväll).

•	 Lärare.

•	 Mer soptunnar.

•	 Mer soptunnor och mindre nedskräpning.

•	 Skolan.

•	 Inomhus skatepark.

•	 Skolan.

•	 Allt.

•	 Skolornas inredning.

•	 Fler Subway.

•	 Skolornas inredning.

•	 Fler butiker, fikaställen.

•	 Lärare med lärarlegitimation.

•	 Fler poliser som patrullerar.

•	 Mer pengar till skolan.

•	 Fler linjer, bussar natt, kväll.

•	 Restaurang Hawaii.

•	 Bussar går för sällan .

•	 Utöka kollektivtrafik.

•	 Hasselbacken.

•	 Skola.

•	 Snåla.

•	 I-pads.

•	 Bussar håller inte tidtabell.

•	 Eleverna borde få datorer istället för I-pads.

•	 Fler aktiviteter.

•	 Otryggt.

•	 Ställe att hänga på.

•	 Dålig bio.

•	 Dåliga aktiviteter.

•	 Dåliga minigolfbanor.

•	 Hasselgården.

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? 

•	 Mer bussar.

•	 Mer bussar.

•	 Mer bussar.

•	 Torget kommer att byggas ut.

•	 Mer butiker.

•	 Hopptorn i Sundahallen.

•	 Restauranger, café vid havet.

•	 Bygga ut torget.

•	 Fler lägenheter och bostäder då Stenungsund 
kommer att växa.

•	 Fler arbetsplatser.

•	 Mer hus/lägenheter.

•	 Mer båttrafik.

•	 Fler arbetstillfällen.

•	 Fortsätta att vara familjärt.

•	 Fritidsgård till mellanstadiet.

•	 Fritidsgård till mellanstadiet.
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•	 Modern arkitektur. Ligga i framkant.

•	 Bättre badplatser.

•	 Hopptorn till Söskär.

•	 Hopptorn vid Söskär.

•	 Badbrygga kommer att byggas ut från båtbry-
gga.

•	 Få tillbaka mellanstadiet i Ucklum.

•	 Förhöja kvaliteten på maten i skolan.

•	 Matbutik på Hallerna.

•	 Fler glasskiosker vid badplatser.

•	 Få fler folk till Spekerödskolan.

•	 Större matsal på Stora Högaskolan.

•	 Matsalarna på Stora Högaskolan kommer att 
byggas ut.

•	 Cykelvägar vid Ucklum.

•	 Stöd för att hålla i arrangemang  -  största 
karatetävlingen.

•	 Mer cykelvägar.

•	 Jag vill bo i villa på landet i Ödsmål.

•	 I framtiden finns det många bussar i hela 
kommunen.

•	 Mer i Sundahallen. Mer badsaker och träning-
shallar.

•	 Eget källvatten från Ödsmål/kommunen.

•	 Matbutik i Ödsmål.

•	 En inomhusfriidrottsarena.

•	 Löparstigar.

•	 Fler bussar, typ som i Göteborg (var 3.e min).

•	 Starta industrihögskola så folk flyttar hit för 
att studera.

•	 Butikerna ska flyttas längre in och restaurang-
erna längre ut mot havet (havsutsikt).

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

•	 Bättre skolmat.

•	 Fixa skolorna (alla).

•	 Nybyggda/renoverade skolor.

•	 Tågen ska gå oftare.

•	 Subway vid torget.

•	 Utbyggnad av Stenungsunds Segelsällskap.

•	 Kyrkenorumskolan ska ha upp till åk 9.

•	 Bättre bussvägar. I Kyrkenorum går bussen 
runt hela Kyrkenorum. Det borde finnas en 
som bara går ner till torget.

•	 En shephora (sminkbutik).

•	 Öppna Ucklums mellanstadie.

•	 Fler villor på landet.

•	 Bättre camping.

•	 Vill bo tätt med stora tomter.

•	 Bättre skolmat för eleverna.

•	 Skolmaten ska lagas i skolan man går i.

•	 I skolorna ska lärarna jobba utefter vad elev-
erna behöver lära sig istället för vad hela klas-
sen behöver lära sig.

•	 Fler vägalternativ så att det inte blir så långa 
köer.

•	 Förbättra dirtbanan i Hallerna. Dirtbana = 
cykelbana.

•	 Friskis & Svettis vid Sundahallen.

•	 Scen vid Sundahallen. Känner människor kan 
ha stora konserter där.

•	 Lite fler, utspridda, olika jobb ( i 
Stenungsund).

•	 Folk kommer vilja flytta hit p.g.a. industrin. 

•	 Vara så modern man kan (skolor, industri, 
torget).
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•	 Om tåg samt buss skulle gå oftare så skulle 
det nog vara fler som skulle skippa bilen, 
vilket skulle vara bättre för miljön.

•	 Om man ska pendla så behövs det fler tågsta-
tioner. Det är miljövänligt också.

•	 Mer cykelvägar vid Spekeröd.

•	 Fritidsgård vid mellanstadiet.

•	 Hopptorn till Timmervik.

•	 Glasskiosk vid badplatser t.ex. Nösnäs 
stranden.

•	 Cykelväg i Jörlanda.

•	 Göra klart cykelvägen i Ödsmål.

•	 Mer utrymme vid bostäder Hasselbacken.

•	 Bevara naturområden.

•	 Fler cykelvägar.

•	 Fler arbeten.

•	 Hopptorn i Timmervik.

•	 Större skola i Jörlanda.

•	 Glasskiosker vid badplatser.

•	 Mer café och restauranger vid arbetsom-
råden/bostäder.

•	 Restaurang vid havet.

•	 Klottervägg.

•	 Bygga flera idrottshallar.

•	 Fler biografer.

•	 Bevara naturen i tätorten.

•	 Fler restauranger.

•	 Fler hus, lägenheter och butiker.

•	 Fler is, simhallar.

•	 Grafittiväggar som man kan klottra på.

•	 Bygga ut kollektivtrafik från Jörlanda till 
Solberga, Aröd.

•	 Mer rutschkanor i Sundahallen.

•	 Fler biografer.

•	 Större biograf i Stenungsund.

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

•	 Vi har ett stort badhus med mycket trampo-
liner och hopptorn på 10 m.

•	 Förbättra Getskärs badplats.

•	 Mer restauranger vid havet.

•	 Längre öppettider på caféer.

•	 En större biograf.

•	 Fler skolor: Fördela elever från större skolor 
till mindre skolor. Bygga ut mindre skolor.

•	 Utveckla skolmiljön.

•	 Tågen ska gå oftare.

•	 Gratis skjuts från Spekeröd till Sundahallen.

•	 Fler höghus.

•	 Fler arbetsmöjligheter.

•	 Bygga mer på höjden.

•	 Sommarskoj för högstadiet.

•	 Fabrikerna blir kvar och bygger ut.

•	 Elbussar. Men då får det kosta mer att åka 
buss.

•	 Staty kopplat till industrin.

•	 Man kan jobba och bo lite överallt, för allt är 
så nära.

•	 Fler bussar mellan Ucklum och Stenungsund 
så man slipper åka bil till aktiviteter.

•	 Fler turistattraktioner.

•	 Vattenaktiviteten vid Stenungsbadet.

•	 Gokartbana i Ödsmål (tom lagerlokal).

•	 Göra salt av saltvattnet och sälja.

•	 Förbättra Getskärs badplats.

•	 Mer bostäder nära Stenungsund.

•	 Fler alternativ i skolmaten.

•	 Bygg mer i Ucklum och Svenshögen.

•	 Ica nära Ödsmål.

•	 Kemisk högskola (för industrierna).
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•	 Fler elbilar.

•	 Förbättra STC, gymmet vid Willys i 
Stenungsund, för att slippa åka till Kungälv.

•	 Satsa mer på lärare.

•	 Vad finns egentligen för unga vuxna? Kanske 
behövs nattklubbar så att det finns något för 
dem att göra här.

•	 Fler småföretagare.

•	 Aktivitetshus.

•	 Bygg ut torget.

•	 Områden i SH, Strandkärr, Stenungsön och 
Getskär byggs ut.

•	 Kommunen kommer att växa då fler vill bo 
här.

•	 Det kommer att ha byggts mycket nya och 
moderna lägenheter.

•	 Sibylla kommer tillbaka.

•	 Hallerna.

•	 Strandnorum.

•	 Stenungsön.

•	 Lägenheterna i hamnen, Hallerna, Kyke-
norum, Strandnorum.

•	 Mer hus kommer att finnas, fler människor.

•	 Nya lägenheterna i hamnen.

•	 Det kommer att ha utvecklats mycket, mycket 
nya lägenheter, mycket mer befolkning.

•	 Strandnorum.

•	 Mycket affärer.

•	 Hallerna, Strandnorum.

•	 Inte speciellt mycket, krig, sönderbombat.

•	 Stenungsön, Kyrkenorum, Strandnorum.

•	 Nya skolor, tätbefolkat.

•	 Vill bo; Stenungsön, Kvarnberget, Hallerna.

•	 Hallerna.

•	 Stenungsön.

•	 Strandnorum.

•	 Kommer att vara attraktivt att bo havsnära, 
satsa på torget.

•	 Hallerna.

•	 Stenungsön.

•	 Tätare kommun.

•	 Stenungsön.

•	 Hallerna.

•	 Stora Höga.

•	 Hallerna.

•	 Stenungsön.

•	 Hallerna.



45Medborgardialog, Bilaga 1 - 2016-05-31

  

DIALOGMÖTE MED ELEVER I GYMNASIET
19 elever. Nösnäsgymnasiet

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?

•	 Saknar kultur.

•	 Industrier.

•	 Jag tänker på en fin kust men industri som 
förstör.

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

•	 Stora Askerön – avskiljt från andra.

•	 Natur, friluftsliv.

•	 Det finns inget speciellt som utmärker sig i 
Stenungsund.

•	 Genomfartssamhälle.

•	 Svartedalen: Skog, Fiske, Naturliv.

•	 Svenshögen: Skog.

•	 Svenshögen Skog.

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

•	 Stenungsunds centrum. Lugnt klimat.

•	 Fint kustsamhälle.

•	 Nära till Naturen.

•	 Havet. Industrin.

•	 Liten ort utanför gbg.

•	 ” S-T-O”: Stenungsund, Tjörn, Orust. 
Identiteten inkluderar Tjörn och Orust.

•	 Inte ens en stad - ”ort”, ”samhälle”.

•	 Genomfartssamhälle.

•	 Drogtätaste orten i ev. Sverige.

•	 Fregatten, Briggen endast gamla och pen-
sionärer- nära service och buss. Fantastiskt 
läge.

•	 Hasselbacken: Rufft, billigare lägenheter. 
Mycket ungdomar bor där & många äldre. 
Stenungsunds Angered.

•	 Pizzerior & Frisörer & Matkedjor – snabb-
mat. Finns överallt.

•	 Restaurangtätt.

•	 Lastfartyg som åker förbi. Syns, ute till havs 
nära Tjörn.

•	 Fin kust. Bra om man har båt.

•	 Industrin är dåligt placerade. Hade varit bät-
tre att bo i det läget.

•	 Industrier.

•	 Havet.

•	 Natur, litet samhälle.

•	 Många av snabbmatställena har nattöppet till 
01.00 eller 04:00 till de som jobbar natt.

•	 Frisbee Golf. Bäst i Sverige ,”ultimate fris-
bee” (fin bana).

•	 Nära havet.

•	 Tryggt.

•	 Industrier.

•	 Idrotten.

•	 Natur & orientering.

•	 Charmigt.

•	 Fin miljö.

•	 Sommarställe.

•	 Kusten.

•	 Industrier.

•	 Industri.
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•	 Hav. Torg. Sport. Industri. Öar.

•	 Sommarställe.

•	 Framåtdrivande.

•	 Stor men ändå liten kommun.

•	 Industrihåla, torget, närheten till havet.

•	 Industrin.

•	 Mysigt/trevligt.

•	 Miljön.

•	 Kusten.

•	 Tätortens identitet, nära till allt.

•	 Åka till Göteborg: restauranger, bio mer uteliv, 
trevligare.

•	 (Färjan) Orust.

•	 Hällungen.

•	 Bryggan på torget (sommar).

•	 Bad och fiske i Hällungen.

•	 Pulka i Midsommarbacken.

•	 Känner inte till hur stora delar av stan eller 
kommunen ser ut. Svårt att komma på tydliga 
platser.

•	 Stenungstorg. Hawaii badplats.

•	 Torget.

•	 Hawaii.

•	 Industri.

•	 Hawaii.

•	 Hawaii.

•	 Lilla Askerön.

•	 Hakefjorden.

•	 Stenungstorg.

•	 Donken!

•	 Följande skulle kunna vara en stolthet: 
Stenungsund anpassat för industriarbetare & 
äldre. Saknas kultur & musiksatsning - festival 
t.ex. Finns bara privatägda biografer eller för 
barn. Fre är det iofs öppen scen ibland. Inga 
musikaffärer, tyvärr. Inga band kommer hit, 
närmaste är Slussens pensionat på Orust.

•	 Harrys 18 är det enda som händer för ung-
domar. Stenungsbadet- Kockaburra fast det 
var ev. en engångsgrej.

•	 Fler hotell behövs inte. Hotell skulle gå 
back.

•	 Fagerfeltsparken – Frank Sinatra, Tjörn. 
Skärhamn - finns närmast Frivoltfestivalen. 
Dock finns inget av det i Stenungsund.

•	 Stenungsbaden.

•	 Sundahallen.

•	 Hakefjorden mellan Tjörn – Stenungsund. 
Stordalen äger den – äger hela Stenungsund.

•	 Baden.

•	 Teknikcollege.

•	 Stenungsunds IF.

•	 Torget.

•	 Stenungsbaden.

•	 Torget.

•	 Olika sportaktiviteter.

•	 Nära storstad.

•	 Torget.

•	 Fina kusten.

•	 Nära Göteborg.

•	 Havet.

•	 Utbildning

STOLTHET

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

•	 Industri.

•	 Kusten.

•	 Grönt.

•	 Skogen.

•	 Nära till allt.

•	 Havet.

•	 Hamnen. Hawaii.

•	 Teknikcollege.

•	 Nära storstad.

•	 Hawaii på sommaren.

•	 Bryggan på torget.

•	 Jag hade tagit med dem till Göteborg.

•	 Skogen. Havet.

•	 Idrottsamhälle.

•	 Hawaii.

•	 Midsommarbacken, Kyrkenorum/
Högenorum.

•	 Svartedalen.

•	 Utsikt.

•	 Stenungstorg.

•	 Vacker natur.

•	 Jobb.

•	 Fina restauranger.

•	 Bra stad att växa upp i.

•	 Torget.

•	 Lugnt/Tryggt.

•	 Gym.

•	 Restauranger.

•	 Nära Centralt.

•	 Trygghet.

•	 Gym.

•	 Industri.

•	 Hasselgården.

•	 Sjö & hav så nära varandra är unikt & något 
att ta vara på.

•	 Klädaffärer.

•	 Industrier.

•	 Tryggt.

•	 Finns möjlighet till jobb.

•	 Restauranger.

•	 Torget.

•	 Sportaktivt samhälle: simning, ishall, 
idrottshall, fotbollsplaner, flera gym.

•	 Havet.

•	 Idrottsföreningar.

•	 Kul att alla samlas vid Hawaii.

•	 Allt man behöver finns här, men inte allt 
man vill ha. Mycket träningsanläggningar, 
gym o.s.v. + Naturen + Mysig gästhamn.

•	 Lugnt. Tåget är bra , när det funkar. Närhet 
till Göteborg- 45 min. Kollektivtrafik till 
Tjörn =Bra.

•	 Naturen.

•	 Bowling, biljard.

POSITIVT

”Vad tycker Du är bra, värt att bygga vidare på i Stenungsund respektive Din hemort 
idag?”
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•	 Gym ,bowling, idrottsföreningar.

•	 Nära havet och skogen.

•	 Berg till bergsklättring. Bra för klättring.

•	 Som ungdom kan man få jobb på konsult-
företag, Ica, BK, Subway.

•	 Fler bad, bryggor och hopplatser vore bra för 
att sprida ut folk/badgäster.

•	 Bra bad i Ödsmål och Getskär.

•	 Tåget – kunna ta sig till Sthlm, Gbg, flyg-
plats.

•	 Torget börjat bli fint.

•	 Nolltolerans med droger på industrierna. 
Slumpmässiga drogtester.

•	 Stenungsbaden.

•	 Frisbeegolfbana.

•	 Bra att de ”snyggat till”. Fortsätt så.

•	 Nära till havet, nära till Göteborg. Ständig 
tillväxt och utveckling. Bra idrottsföreningar.

•	 Lagom med nattliv. Lagom med ett tillfälle 
i månaden på Harrys. Lugnt/ingen stressig 
miljö.

•	 Mycket idrottsföreningar.

•	 Bra ort för pendling pga. bra kommunikation 
samt transport.

•	 Industrierna.

•	 Finns en del restauranger men vore bra med 
någon mer kedja, typ Jensen.

•	 Fint. Lugnt.

•	 Bra ort för pendling.

•	 Miljön.

•	 Torget.

•	 Bra skola - nära till skolan. Olika satsning & 
mäng resurser på olika skolor. Kopperskolan 
är bättre än Kristinedalskolan t.ex, nära Has-
selbacken.

•	 Rikt föreningsliv.

•	 Bra med nya bostäder vid torget.

•	 Sjöar. Nära Göteborg.

•	 Stenungsbaden- spännande när landslagen är 
här och tränar.

•	 Mycket natur.

•	 Industrier.

•	 Idrottsföreningar.

•	 Tryggt.

•	 Båtuthyrning saknas. Vattenscooteruthyrning 
saknas.

•	 Bra med klätterväggen i Sundahallen. Men 
vill ha mer.

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

•	 Industrierna får gymkort. Kommunen 
värdesätter träning och sport.
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NEGATIVT 

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

•	 Studentboende.

•	 Pubar.

•	 Finns inga studentlägenheter.

•	 Studentboenden finns inte.

•	 Sena bussar.

•	 Finns ingen högskola.

•	 Fler boenden! Speciellt till unga.

•	 Bussar.

•	 Finns ingen högskola.

•	 Bussar.

•	 Ingen högskola.

•	 Borde ha ett elitidrottsgymnasium.

•	 Svårt att få jobb som ungdom.

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

•	 En person åker och köper mat till alla på in-
dustrin. Tar bilen på natten. Om Ica hade vart 
nattöppet hade det gynnat nattarbetarna.

•	 Sundahallen stängd sommartid.

•	 Skolor, dagis osv… förfaller.  
Behöver underhåll.

•	 Taxi. 

•	 Kollektivt.

•	 Hyreslägenheter.

•	 Lite aktiviteter.

•	 Ingen kultur. Bara stora kedjor, inga små 
caféer eller affärer.

•	 För få caféer som träffpunkt.

•	 Simhall där det går att simma ut till en utom-
husbassäng.

•	 Rött från industrin på vintern. Trist.

•	 Inget utegym - kroppsviktsträning.

•	 Torget stänger för tidigt.

•	 För lite biljard! Skulle vilja se något i stilen 
med biljardpallatset i Göteborg. Nu när de 
kommer finnas plats.

•	 Korsningarna järnväg-bilväg-gångväg ska vara 
planskilda.

•	 Rök och lukt från industrin.

•	 Gammalt i skolan. In med ny färg och fixa det 
som är trasigt.

•	 Inget att göra på helgen. Otryggt.

•	 Klädbutiker mot havet. ONÖDIGT. Bättre att 
ha caféer eller liknande där Troligtvis anlitas 
blinda (färgblinda) arkitekter i kommunen.

•	 Inga lägenheter eller studentlägenheter. Dåligt 
med caféer.

•	 Industrin förstör. För lite aktiviteter. Dåliga 
bussar/bussförbindelser.

•	 Tar ca 1 timma till skolan, när man lyckas 
tajma alla byten. Därför har de flesta bil. Vore 
skönt att kunna ta sig kollektivt.

•	 Industri.

•	 Kollektivtrafik mellan Stenungsund och Orust.

•	 Få bussförbindelser till Ödsmål.

•	 Hasselbacken har negativ stämpel. Bra läge 
men kan se bättre ut.

•	 För lite satsning på ungdomar.

•	 Bion, mer populära filmer. Lutningen inte SF.

•	 Saknar platser inomhus att hänga med komp-
isar.

•	 Mer variation i centrum, både butiker & stad-
sliv.

•	 Långa avstånd.

•	 Dålig kollektivtrafik på helgen till mindre or-
ter.

•	 Erbjuda unga mer att satsa på, göra. Bättre 
transporter till studiemål.

•	 Inga mötesplatser på vintern



50 Medborgardialog, Bilaga 1 - 2016-05-31

GYMNASIET

•	 Inga kvällsaktiviteter.

•	 Nattklubbar.

•	 Mer mångfald.

•	 Glesbygd gör det svårt med kommunikation-
er in till centrum.

•	 Låta Stenungsund växa utanför centrum så 
att det kommer närmare mindre orter.

•	 Beställningsbussar/flexlinje för ökad tur-
täthet.

•	 Järnvägen rakt igenom samhället, förbi två 
skolor. Inte smart. Olyckor händer.

•	 Trafiken till Tjörn.

•	 Bindningen mellan Stenungsund och öarna.

•	 Industrier, risk för utsläpp samt mil-
jöförstörande.

•	 Dålig biograf.

•	 Bussar.

•	 Inga lägenheter. Inga kvällsaktiviteter.

•	 Bättre uteliv/nöjesliv.

•	 Öppettider.

•	 Miljöförstöring. Fler bostäder.

•	 Kollektivtrafik utanför centrala Stenungsund.

•	 Näringsliv, inriktat mot industrin.

•	 Bättre skollokaler.

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? 

•	 Mer uteliv, krogar etc.

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

•	 Höghus vid torget. Inte bara affärer.

•	 Bygga ett utegym.

•	 Studentboende och högskola.

•	 Dubbelspår på järnvägen.

•	 Universitet – kul att byta miljö.

•	 Bygga ett utegym.

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

•	 Bygg mer vid Stora Höga. Få in mer be-
folkning där.

•	 Fler bostadsområden.

•	 Mer och billigare kollektivtrafik.

•	 Bygga Ica vid Ödsmål. Jobbigt för folk som 
bor där, måste åka in till Stenungsund.

•	 Torget längre öppettider.

•	 Bowling, biljard – stilen mot Biljardpalatset.

•	 ”Jag vill inte jobba på industrierna”.

•	 Dåliga kvällsaktiviteter kan lösas med bättre 
öppettider.

•	 De flesta bos här på grund av jobben

•	 Jag kommer inte att bo i Stenungsund. Det 
lockar mig inte

•	 Förbättra torget. Öppettider. Gör det mysigare 
och mer personligt

•	 Stora Höga är bättre än Ödsmål och Ucklum. 
Finns i alla fall pizzeria. Går att åka till Orust. 
Bra kollektivtrafik till Kungälv

•	 Finns inte mycket utöver jobb i Stenungsund

•	 Att torget har växt & utvecklats är bra

•	 Hänger: Stora Höga- sushi- skolor- centrum, 
Stenungsund

•	 Som återvändare vore det fint att bo nära tor-
get i Stora Höga eller nära havet

•	 Mer livligt torg: längre öppettider, ställen att 
vara på

•	 Med billigare kollektivtrafik kommer fler att 
resa
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•	 Mer varierat matutbud vore bra.

•	 Om vi fick förändra en sak med 
Stenungsund: nattlivet, bro till Orust – slippa 
åka över Tjörn – slippa färja (går lite olika 
ofta) – går inte så sent, bra buss som går över 
bron.

•	 Tåg och busstrafiken är dyr, ganska begrän-
sad.

•	 Bor nära Stenungsund.

•	 Mer nattliv, klubbar, sportbarer m.m. 

•	 Mer nattklubbar.

•	 Med mer att göra så skulle fler vilja bo här.

•	 Fler biografer, fler filmer.

•	 I och med att industrin växer kommer 
det skapas fler jobb vilket betyder att 
Stenungsund tvingas bli större och resa fler 
bostäder.

•	 I framtiden kommer jag att bo mer centralt 
oavsett platts.

•	 Svenshögen kommer se likadant ut.

•	 I framtiden kommer jag att resa med tåg 
samt bil, billigare och mer tillgänglig kollek-
tivtrafik även om man bor i centrum.

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

•	 Bor kanske utomlands – Miami ev.

•	 Svårt att fylla tomrum om industrin förs-
vann. 

•	 Hasselbacken är billigare plats att bo.

•	 Stenungsund växer lika snabbt som det 
gjort.

•	 Mer bostäder.

•	 Kan finnas ett tydligare hot mot industrin 
men inget som hunnit påverka.

•	 Lättare att få boende.

•	 Fler bostäder.

•	 Fler studentboenden.

•	 Högskola införd.

•	 Bygga höghus.

•	 Tveksamt om jag bor kvar – beror på vart 
en får jobb, hur mcket pengar du har.

•	 Fler sportbutiker, t.ex Stadium.

•	 Tror inte många flyttar hit från andra delar 
av Sverige. Här bor man & bor kvar alt. 
flyttar ut.

•	 Pendlar om 15 år: tåg teleportering, flygan-
de bilar, elbilar.

•	 Större torg.

•	 Fler biografer, fler filmer.




