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Nuläge – plus och minus med hamnen idag 

Hundrastning Få gästplatser 

Miljötänk 

Ojämnlikt 

Priset 

Utbudet 

Grusplanen 

Vattendjupet 

El och vatten 

Parkering Toaletter 

Underhåll 

Styrning/ 
hantering 

Input från workshopen är sammanslagna i olika 
kategorier och därefter visuellt presenterade i ett 
cirkeldiagram. Storleken på respektive tårtbit (kategori) 
avspeglar mängden åsikter inom en specifik kategori i 
förhållande till det totala antalet kommentarer/åsikter. 



Utveckling – hur vill du att hamnen i Stenungsund skall utvecklas? 

                      Fler platser   Fler toaletter    Bra administration    Daglig renhållning    Fräscha  
                toaletter     Färdigställda bryggor    Utnyttja semesterplatser    Uppdaterade bryggor 
          Avtalsefterlevnad     Rena bad och lekplatser     Möjlighet till hundrastning    Mer uttag för el  
     och vatten     Lägre upptagningsavgifter     Boka plats för upptagning på nätet    Ordning och reda 
Fortsatt drift i kommunal regi     Fler vinteruppläggningsplatser      Modernisera drift och administration 

                          Underlätta ”bryggsegling” på fasta platser 
                   Grillar och bord -  välkomnande och levande hamn                     
               Fler semesterfirare      Mer koppling till torget     Mer  
           levande efter 18    Fler p-platser vid torget/hamnen     Mer  
      service, ex fler restauranger    Wifi    Ljus under bryggorna    Olika  
servicealternativ för båtägare   Mastskjul för vinterförvaring      Muddra 

                     Maritimt centrum 
                 Mer nöje/evenemang 
           Hamnpromenad hela vägen 
       Sjöbodsmiljö - höj trivselfaktorn 
 Utöka hamnområdet (bortom broarna) 
 

Bilden skall illustrera den input vi fått in med koppling 
till önskemål om hamnens utveckling. Den breda basen 
innebär att den stora massan av utvecklingsförslag 
ligger mycket nära det utbud som finns idag. Endast ett 
fåtal förslag, illustrerat som toppen av ”pyramiden” 
handlar om en större förändring. Texten i bilden 
representerar de områden som föreslagits avseende 
utveckling av hamnen. 
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• Bra prisnivå idag 
• Underhåll och service lever inte 

upp till förväntningarna idag 
• Bör gå att höja nivån på underhåll 

och service inom ramen för dagens 
prisnivå 

• Förslag till differentierad taxa 
baserat på servicenivå framkom 
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• Finns acceptans för insats under 
förutsättning att såväl syfte som effekt 
tydligt framgår 

• Ökad acceptans i takt med att effekten 
av insatsen blir större 

• Fundersamhet kring om insats krävs för 
att komma tillrätta med dagens behov 
av nivåhöjning 

Bilden illustrerar nuläget (med de klustrade områden för 
plus och minus som framkom på workshopen) och 
utveckling (med de tankar om utveckling som framkom 
på workshopen) samt en gemensam relation till pris och 
ett resonemang om när insats kan vara ok. 



Vision 
Bilden illustrerar den input som kom fram under 
visionsövningen på workshopen. Orden som skrevs på 
lapparna är kategoriserade enligt orden i bilden nedan. 
De ord som är mest framträdande i bilden (i form av 
storlek på text) är också de kategorier som flest 
personer nämnt vid frågan om vilka tre ord som bäst 
beskriver den framtida hamnen i Stenungsund. 
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