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Visionsarbete Stenungsund 2035 
Kommundelsstämma Centrum och Stora Askerön torsdagen den 23 
maj 2013 
 
Observera att förslagen numrerade men står utan inbördes rangordning. 
 
 
 

Hur vill du ha det i Centrum, på Stora Askerön och i övriga Stenungsund när det gäller 
bostäder? 

1. Fler hyresbostäder. 
2. Fler villatomter. 
3. Mindre bostadsrätter (storleksmässigt). 
4. Höghus. 
5. Bostäder som täcker allas behov. 
6. Bevara fria ytor. 
7. Lagom förtätning. 
8. Hyresbostäder med billig interiör och ej alla faciliteter. 
9. Idag saknas främst hyresbostäder. 
10. Ej förtäta. 
11. Fri rekreation i närområdet. 
12. Höga hus som skapar utsikt, inte skymmer de lågställda husen. 
13. Billiga hyresrätter så folk har råd att bo. 
14. Små hyresrätter för ungdomar. 
15. Billiga hyreslägenheter till ungdomarna. 
16. Fler hyresrätter utanför centrala delarna = billigare. 
17. Inga höghus utan fortsatt max 4-5 våningar. 
18. Fler bostäder i ytterområdena. 
19. Hög kvalitet i byggande = lång livslängd. 
20. Hyreslägenheter utan hög standard så unga har en möjlighet att få en bostad. 
21. Stora Askerön måste få lov att bebyggas för annars avfolkas ön och ön kommer växa igen. 
22. Hyreslägenheter små och billiga får inte säljas ut. 
23. Planera villaområden i Ödsmål flerfamiljhus, radhus och villor. 
24. Arbete/Fritid/Arbetsplats/Hem/Livskvalitet/Kommunikation. 
25. Att det finns bostäder för alla. 
26. Att torget inte blir ett äldreboende. Att äldreboenden finns där det är grönområden. 
27. Att man bygger hyreshus i ytterområdena för både äldre och yngre. 
28. Att man försöker bygga billigast, inte en massa maskiner, det kan man köpa själv. 
29. Att man bygger för kompisboende, ett eget rum + gemensamt utrymme = kök och 

vardagsrum + en toa för 2 rum. 
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Hur vill du ha det i Centrum, på Stora Askerön och i övriga Stenungsund när det gäller 
kommunikationer? 

1. Bättre kommunikation till Gbg. 

2. Dubbelspår. 

3. Resecentrum. 

4. Resecentrum vid Statoil. 

5. Tvåspårigt för tåg. 

6. Bilparkering i ytterområdena och sen snabbussar in (eldrivna). 

7. Snabbtåg till Gbg och Uddevalla. 

8. Bättre vägar. 

9. Ny bro till Orust. 

10. Ny bro till Tjörn. 

11. Småbussar som hämtar upp och kör till Resecentrum. 

12. Cykelbana/ gångtrafik separerade, måla linjer, skilj mellan gång och cyklister. 

13. Fler ska åka tåg och buss, ska mata tågen med folk som de var förr i tiden. 

14. Fler pendelparkeringar även vid mindre knutpunkter t.ex. en på Orust om man kommer från 

Askerön och vill åka bus på 160:an. 

15. Bygg klart cykelbanan till Ödsmål. 

16. Flytta järnvägen från central Stenungsund alternativt gör planskilda korsningar mellan vägar 

och järnväg. 

17. Bättre bredbandsuppkoppling på landsbygden. 

18. Fler pendelparkeringar. 

19. Centrala Stenungsund måste ha bättre pendelparkering. 

20. Tågtunnlar under centrala Stenungsund. 

21. Dubbelspår Göteborg – Uddevalla. 

22. Nytt motorvägsmot mellan Stora Höga och Stenungsund. Så att ”Hallerna-borna” inte ska 

behöva åka över Nösnäs och till Stora höga för att komma på söder ut. 

23. Mer parkeringsplatser/P-garage. 

24. Långtidsparkeringar räcker inte. 

25. Cykelväg till Kolhättan. 

26. Resecentrum vid bron eller Kullen. 

27. Tvärkommunikation måste prioriteras. 

28. Kommunikationsskatt som Kyrkoskatt. 

29. Lokaltrafiken köras med mindra bussar tidigt och sent. 

30. Lokaltrafik saknas till Billströmska och Ucklum. 

31. Dålig helgtrafik. 

32. Bättre samåkning. 

33. Bra turtäthet. 

34. Bygga ut cykelvägar. Bygga ut strandpromenaden från Getskär till Ödsmål. 

35. Bussar, tåg. Bra resecentrum med bra byten till alla områden.  

36. Bussar till tåget till Trollhättan. 

37. Utbyggt telenät(?) för snabb data (?). Att kommunen informerar till medborgarna vad som 

händer i kommunen. 

38. Bättre tågförbindelser till Uddevalla, både morgon och kväll. 

39. Bättre förbindelser mellan centrum och ytterområdena.  

40. Bro/tunnel mellan Stenungsund och Orust. 
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41. Planfri korsning. 

42. Kollektivtrafik för alla.  

43. ”Shuttle”. 

44.  Medborgarinflytande ”online”. 

45. Jobbcentrum. 

 

 
 

Hur vill du ha det i Centrum, på Stora Askerön och i övriga Stenungsund när det gäller 

arbete? 

1. Förbättrat näringslivsresultat. 

2. Anställ en näringslivsutredare. 

3. Mer småindustri. 

4. Fler köpcentrum. 

5. Ny ägare till Stenungstorg. 

6. Hjälp nya företagare att starta ny arbetskrävande verksamhet. 

7. Köpcentrum Munkeröd service, eftersträva småskalighet. 

8. Stärk kommunens attraktion, trivsam miljö. 

9. Anställ näringslivsutredare. 

10. Kultur/besöksnäringen – utveckla mer än Ramsö och Mariagården. 

11. Stötta småföretag inom Natur/kultur. 

12. Utbildningar ska till del riktas mot industrins behov av arbetskraft. 

13. Vara positiva till nya etableringar som är riktade mot industrin. 

14. Mer industrimark. 

15. Alternativ till petrokemin. 

16. Aktivt arbeta för att dra hit fler företag. 

17. Planera mer industrimark. 

18. Kommunen mer aktiv till att få hit fler industrier. 

19. Kommunen bättre på att ge ungdomar sommararbete. 

20. Ge lön till polisen, räddningstjänsten, lärare, sjukvård, barnomsorg, äldrevård. 

21. Att man har förtur att få jobb på den ort man bor för att slippa resa. 

22. Att ge löner så vi har personal som kan hjälpa de äldre och sjuka personer. 

23. Möjlighet att jobba hemifrån. 

24. Att man jobbar förre timmar och flera kan då få jobb. 

25. Det kommer bli mer kvalificerat arbete. Vem ska sköta sjuk - och åldringsvården. 

26. Varierat näringsliv. Inte så beroende av petrokemin.  

27. Ett ”Silicon Valley”. 

28. Tjänstesektorn kommer att öka. 

29. 2035 - Arbetet kräver mer kunskap och ansvar och mindre muskler. Lågteknisk 

tillverkningsindustri minskar, högteknisk teknikindustri och tjänstesektorn ökar. 
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Hur vill du ha det i Centrum, på Stora Askerön och i övriga Stenungsund när det gäller 
miljö? 

1. Hårdare koll på petrokemiska industrin. 

2. Fler vindkraftverk. 

3. Bevara badplatser och stränderna. 

4. Gör om Snippen så att det inte blir köer på Doterödsvägen som står och släpper ut avgaser. 

5. Saltvattensbad inomhus, året runt. 

6. Spaanläggning med värme från kemiindustrin, kanske täcka över en havsvik delvis. 

7. Bullerplank på bron över till Stenungsön (Hälsans stig). 

8. 1 minuts-regel vid bilstopp, stänga av motorn. 

9. Grillplatser. 

10. Skylta med tomgångsförbud. 

11. Plexiglas mot vägen förbi Hogia till Kullens. 

12. Förläng båtbryggorna - avsluta med en platta för bänkar, fika, lunchplats. 

13. Skyttel från centrum till Stenungsön (= flytbro över, utan att störa båttrafik, genom öppning 

och stängbar, sluss). 

14. Förstärk utomhusplatser för möte mellan människor. 

15. Samsyn om avlopp på Orust/Tjörn/Stenungsund. 

16. Vid krav på förbättring av avlopp från fastigheter ska kommunen vara behjälplig med 

lösningar. 

17. Nya hus - energieffektiva. 

18. Energieffektivisera befintliga hus (t.ex. St hem) 

19. Inga avlopp ut i sjö/hav. 

20. Mer fjärrvärme. 

21. Hur mår havet? 

22. Bygga längre brygga vid Segelsällskapet. 

23. Elfordon för hemtjänst och kommunbilar. 

24. Närproducerat till skola och omsorg. 

25. Minska köttkonsumtion. 

26. Sopsortering information. 

27. Havsmiljö som möjliggör en naturlig utveckling av miljön. 

28. Luft som inte framkallar allergier och sjukdomar.  

29. Ljudmiljö som ger lugn och avkoppling. 

30. Viktigt med grönområden i centrum.  

31. Förnyelsebar energi, vind – och vågkraft. 

32. Att det finns torgmarknad där man kan köpa närodlat. Frukt, grönsaker etc. 

33. Att det finns många oaser där man kan vara och grilla och umgås när man bor i lägenhet. 

34. Göra ordning stränderna, rena vattnet så vi kan bada i centrum. 
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Hur vill du ha det Centrum, på Stora Askerön och i övriga Stenungsund när det gäller 
fritid? 

1. Stimulera till folks aktiviteter. 

2. Bygg nya Nösnäs med hård kontroll på kostnaderna. 

3. ”Allaktivitetshus”. 

4. Bastu vid torget eller Hawaii. 

5. Bastu vid havet. 

6. Volleybollplan i centrum. 

7. Nya Nösnäs klart förhoppningsvis där Orust och Tjörn är med och bidrager. 

8. Mötesplatser i alla kommundelar. 

9. Fritid och arbete, gränsen blir mer flytande. Möjligheten att få ett bra utbyte av fritiden är 

beroende av samhället.  

10. Satsningar på aktiviteter i havsmiljö. 

11. Fiske, naturupplevelser, (Svartedalen).   

12. Lokaler för div. fritidsaktiviteter. Ex slöjd. 

13. Många får mer fritid. Viktigt att så många som möjligt får en konstruktiv fritid. 

14. Att det finns olika saker att göra i parker, badplatser med grillmöjligheter, toa. Viktigt att 

kunna träffas på allmän plats. 

 

 

Hur vill du ha det i Centrum, på Stora Askerön och i övriga Stenungsund när det gäller 
barnomsorg? 

1. Nattis. 

2. Nattdagis. 

3. Miljöer som skapar kreativa barn, utomhusaktiviteter. 

4. ”Ur- och skurdagi”s. 

5. Flexibel stimulerande barnomsorg med olika alternativ. 

6. Nattdagis - dagis 24 tim. 

7. Syskon = samma dagis, nära bostaden. 

8. Mindre grupper. 

9. Barnomsorg på natten. 

10. Dagmammor. 

11. Mindre barngrupper. 

12. Mer personal. 

13. Höj statusen för personal och skolan. 

14. Barnen är de som ska ta över. Ge dem en bra utbildning. Tänk på att inte ha för stora 

barngrupper. Skaffa duktiga pedagoger. 

15. Att det finns dagis som är bemannade dygnet runt. Inte stora grupper. 

16. Utveckla barnomsorgen hela tiden. (utbildning, lokaler, barngrupper m.m.) 
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Hur vill du ha det i Centrum, på Stora Askerön och i övriga Stenungsund när det gäller 
utbildning? 

1. Utbildning för dem som inte var intresserad under den ”normala” skoltiden – nystart. 

2. Mer vuxenutbildning. 

3. Hög klass på den gymnasiala utbildningen= högre kunskap från grundskola. 

4. Skolar i alla kommundelar. 

5. Byskolor. 

6. Lärarna ska hänga med i tiden t.ex. vad avser datorer. 

7. Skolan behöver mycket resurser. 

8. Skolan mer resurser, mindre grupper, mer personal. 

9. Se till att förskollärare och lärare får ordentliga löner. 

10. Vara förutseende på arbetslösa ungdomars reaktioner av utebliven satsning på dem. 

11. Lärarledda lektioner. 

12. Viktigt att alla kan få den utbildning som de är lämpade för. Utbilda dem och ge dem 

möjlighet att praktisera så att de arbetar i kommunen. 

13. 2035 - Kvalificerad utbildning kräver regionalt tänkande. Räkna med mer resande, 

kommunikationer, pendlande till orter. Inpendling från andra orter. 

14. Att våra skolor inte har stora klasser, så det är lugnt att läsa. 

15. Att vi hänger med på Nösnäs med utbildningar så det blir mer attraktivt. 

 

 

Hur vill du ha det i Centrum, Stora Askerön och i övriga Stenungsund när det gäller 
omsorg om äldre? 

1. Äldreomsorg typ ”Tubberöd” på Tjörn. 

2. Stimulera äldre ”Leva till man dör”. 

3. Utsikt vid havet, kommunhus. 

4. Bygg nya äldreboende i centrala samhället. 

5. Flytta den kommunala verksamheten till Munkeröd. 

6. Placera äldreboende i centrum. 

7. Gör äldre delaktiga. 

8. Flytta in äldre i kommunhuset. 

9. Fler lägenheter till äldre. 

10. Bättre kommunikationer för äldre så de kan bo hemma. 

11. Bör samarbeta med t.ex. Tjörn för hemsjukvården på Stora Askerön för att sänka 

kostnaderna. 

12. Trygghetsboende med samlingslokaler. 

13. Äldreomsorg på CW Borgs väg. 

14. Utbyggnad av Tallåsen österut. 

15. Gör äldreboende av Kommunhuset. 

16. Serviceboende i alla kommundelar.  

17. HVS finns placerad på en central plats precis som idag. 

18. Att alla som vill bo på äldreboende får göra det. 

19. 2035 - Synen på de äldre är ändrad: äldre är en resurs i samhället inte en belastning! 

20. Att det byggs äldreboenden där det är lugnt och i alla områden, inte bara i centrum. 
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Hur vill du ha det i Centrum, på Stora Askerön och i övriga Stenungsund när det gäller 
kultur? 

1. Levandegör och bevara vår kulturhistoria. 

2. Stöd till hembygdsföreningar. 

3. Platser för ungdomar (ungdomsgårdar). 

4. Värna det gamla Stenungsund (kyrkberget mm). 

5. Lyft fram Stenungsön. 

6. Värna hembygdsföreningarna. 

7. Mer kultur för ungdomar. 

8. Ungdomsverksamhet. 

9. Teatergrupper/dans/musik för alla åldrar. 

10. Satsa på ungdomar. 

11. Ungdomens hus för barn från mellanstadiet och uppåt. 

12. 2035 - Kulturen är stimulerad på områden som är frikopplade med de lokala 

förutsättningarna -> havsmiljön. 

13. Att biblioteket är öppet alla dagar i veckan.  

14. Ett aktivt kulturliv med ett rikt och varierat utbud.  

15. Att vi har råd med kammarmusikfestivalen. 

 
 
Hur vill du ha det i Centrum, på Stora Askerön och i övriga Stenungsund när det gäller 
annat? 

1. Inför en Stenungsundsdag, där stenungsbor deltar i att försköna miljön. Strand- park- gata 

plock (skräp). Dagen innehåller underhållning, musik, grillning (ökar ansvar och stolthet för 

sin kommun). 

2. Stor lekplats indelad för olika åldrar. 

 
 


