
 

Visionsarbete Stenungsund 2035 
Kommundelsstämma Ucklum/ Svenshögen i Ucklumgården onsdagen 
20 februari 2013 
Observera att förslagen numrerade men står utan inbördes rangordning. 
 
Hur vill du ha det i Ucklum/Svenshögen och i Stenungsund när det gäller 
bostäder? 

1. Billiga bostäder till alla 
2. Flerfamiljshus i centralorten 
3. Villaförtätning i Ucklum 
4. Äldreboende i Ucklum 
5. Fler bostäder och med en hyra som även yngre kan klara 
6. Inga höghus  
7. Inte bygga strandnära 
8. Bostäder åt alla och att tillgå i alla kommundelar, både hyres- enfamiljshus osv. 
9. Flera bostadsalternativ att välja bland och gärna enkla bostäder 
10. Flera hyresrätter i Stenungsund (kärnan) 
11. Fler bostäder på glesbygden och i Svenshögen 
12. Fler ”hyresrätter” för äldre nära vatten, affärer & kommunikationer 
13. Skapa möjlighet för de som vill bygga & bo, även i utanförområden 
14. Att det satsas även på landsbygden, inte bara i Stenungsund 
15. Att mark har avsatts till bostadsbyggande även i norra delarna av kommunen 
16. Att bristen på hyresrätter har avhjälpts 
17. Varierat boende – hyresrätt/borätt/villor som möjliggör nybyggnation och 

generationsväxling. 
18. Reningsverk som kan hantera nybyggnation. 
19. Ucklum Äldreboende, Hyreslägenheter, Småhus. 
20. Lättare att få bygglov när man vill bygga utomplan. 
21. Billiga hyreslägenheter snabbt och större frihet att bygga nya hus. 
22. Friare och mer enbostadshus utanför planlagt område. 
23. Ucklum Svenshögen satsa på bostäder – levande bygd. 
24. Lägenheter till ungdomar. 
25. Fler hyreslägenheter i Svenshögen, Ucklum, Ödsmål. 
26. Hyresrätter Ucklum, Svenshögen. 
27. Mera hyreslägenheter för ungdomar. 
28. Ucklum behöver flera olika typer av bostäder, inte bara villor som det är just nu. 

Villor passar bäst för ”medelålders”, unga och äldre kan föredra att bo i hyresrätter 

och i bostadsrätter. Om inte detta alternativ finns så riskerar Ucklum att deras unga 

och äldreinvånare flyttar ifrån Ucklum.  

29. Kommunen bör belysa att det finns planlagda områden där invånare kan bygga hus. 

30. Bra bostadspolitik kan leda till ett utvecklat samhälle med affärer och service. 

31. Fler bostäder, även parhus. 



Hur vill du ha det i Ucklum/Svenshögen och i Stenungsund när det gäller 
kommunikationer? 

1. Gratis bussar till alla pensionärer 
2. Ändra järnvägen för att slippa stanna stup i kvarten 
3. Fler bussar, tätare turer 
4. Tätare bussförbindelse Ucklum- Stenungsund 
5. Mer pendelparkeringar 
6. Tåg- Göteborg- Stenungsund- Uddevalla 
7. Utbyggnad av Bohusbanan 
8. Tätare trafik på buss 333, 337 
9. Fler attraktiva tider för alla 
10. Möjlighet att med lätthet ta sig från småorterna till Stenungsund 
11. Beställningsbussar 
12. Pendelmöjlighet för alla, även kvälls- och nattarbetare 
13. Möjlighet att åka kollektivt i hela kommunen och att det går lätt och smidigt att åka 

till både Göteborg- Uddevalla- Trollhättan 
14. Järnvägen bör flyttas 
15. Gratis bussresor för pensionärer 
16. Bra ungdomsrabatter 
17. Bra bussförbindelser med alla delar av kommunen, runtom 
18. Dubbelspår Gbg- Uddevalla 
19. Utökad busstrafik till o från kommundelarna 
20. Resecentrum i Stenungsund eller varför inte i Ucklum, om en tågspårning lades över 

Ucklum 
21. Cykelbana Svenshögen- Ucklum- Stenungsund. 
22. Lite bättre bussförbindelser. 
23. Cykelbana 
24. Cykelbana 
25. Helgbuss 
26. Kvällsbuss 
27. Cykelbana önskas 
28. Tätare busstrafik till Std. Gbg 
29. Cykelbana i Ucklum. 
30. Tätare busstrafik, finns knappt någon idag. 
31. Utökad kollektivtrafik 
32. Cykel/gångväg fr Spekeröd till Bastevik och till Svenshögen. 
33. Förbättra vägt till Lilla Edet för att möjliggöra pendling via E45. 
34. Cykelväg till Stora Höga, Stenungsund och Svenshögen, tåget stannar på båda dessa 

platser. 
35. Cykelvägar lokalt i Ucklum. 
36. Fler busslinjer och tider, finns ingen busslinje på helgerna. 
37. Busslinje som stämmer med industrins arbetstider.  
38. ”Kommunikationen” i Ucklum fungerar endast för att invånarna hjälper varandra. 

 
 



Hur vill du ha det i Ucklum/Svenshögen och i Stenungsund när det gäller 
arbete? 

1. Fiberkabel för utvecklande av teknologin 
2. Industrierna har blivit miljövänliga 
3. Att vi är rädda om våra industrier, så att de ligger kvar 
4. Skapa förutsättningar för företagande 
5. Bejak och underlätta för arbete nära bostaden 
6. Kortare arbetstid 
7. Minskad arbetslöshet 
8. Kortare arbetsdagar 
9. Mer jobb ute på ”bygden” med bl. a äldreboende 
10. Jobb där det finns möjlighet till pendeltrafik/bussar/ tåg 
11. 6-timmars arbetstid för småbarnsföräldrar 
12. Arbete åt alla och tänker miljö i alla aspekter 
13. Närodlat och närproducerat så långt det är möjligt 
14. Stenungsund har en välutvecklad industri som vi bör vara rädda om (de verkar vara 

ansvarskännande beträffande miljö & samhälle) 
15. Förbättrad infrastruktur i kommunens nordöstra delar >> Större möjligheter till 

tillväxt i lokala företag. 
16. Främja den fria företagsamheten. 
17. Alla pendlar inte Söderut. Norrut finns en arb. Marknad som kommer att öka i 

framtiden – möjliggör pendling – initiera mer samarbete norrut och österut. 
18. Främja företagsamhet på landsbygden. 
19. Bygg äldreboende och satsa på skolan – många arbetstillfällen och barn o gamla får 

bo kvar där dom helst vill. 
20. Underlätta för egenföretag i glesbygden. 
21. Stötta och lyfta fram egenföretagande. 
22. Arbete för unga. 
23. Borde finnas potential för livsmedelsföretag (lokala livsmedelsproducenter och 

butiker) i Ucklum. 
24. Underlätta för småföretagare (de kom dock inte på några konkreta exempel). 
25. Bättre infrastruktur till Lilla Edet kan ge fler arbetstillfällen. 
26. ”Tappen”. 
27. Potential borde finnas för fler lokala butiker och mindre 

industrier/tillverkning/skogsbruk (miljövänligt). 
28. Camping i södra delen av Hällungen på Kommunens mark. 
29. Upprätta butikslokal vid skolan för närproducerad mat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hur vill du ha det i Ucklum/Svenshögen och i Stenungsund när det gäller miljö? 

1. Vara rädda om miljön 
2. Att vi lär oss hur man beter sig i livets alla skeden och att miljötänk finns hos oss alla 
3. Närodlat och närproducerat 
4. Rädda om miljön med tanke på kommande generationer 
5. Satsa på innovationer inom alla områden t.ex transport, energi osv. 
6. Närodlat 
7. ”Rätt” upphandling 
8. Se över trafiksituation 
9. Vindkraft bör byggas ut 
10. Att maten är ekologisk och närodlad 
11. Att hus är sol- och vindsuppvärmda 
12. Bilar går på solenergi 
13. Kraftiga satsningar på klimatfrågan,- på arbetsplatser. – bostäder, -fritid,- konsumtion 

ner. 
14. Omställnig från oljeprodukter till förnybara produkter 
15. Miljöfordon 
16. Cykel/ Gångvägar även i utkanten in till Stenungsund 
17. Mycket mer samåkning, pendeltrafik (med fulla bussar/tåg) 
18. Jobb nära bostad 
19. ”Miljömedvetna” i större utsträckningar 
20. Miljöcertifiera så gott det går 
21. Ekologiskt/ närproducerat i skola, på förskola och på äldreboende 
22. Egna solfångare på taket 
23. Vindkraftverk 
24. Samordning arbete med närliggande kommun 
25. Att alla värnar om miljön, från mindre person till största industrin 
26. Sopsortera 
27. Handla närproducerat 
28. Åk buss, cykla eller gå 
29. Minimera utsläpp från idustrierna 
30. Mera kollektivtrafik – transporter 
31. Dubbelspår 
32. Sopsortering 
33. Vindkraftverk i skogarna i norra Ucklum. 
34. Funkar Bohusleden? 
35. Bättre kollektivtrafik för att nå upp till visionen om det Västsvenska paketet för en 

hållbar framtid. 
36. Ja till vindkraftverk. 
37. Ekoturism 
38. Bohusleden 
39. Bygg ut reningsverket. 
40.  atsa på mer bostäder i Ucklum så a  våra gamla kan bo kvar.  
41. Dra nytta av en ren behaglig miljö – finns stora rekreationsvärden mm i Ucklum som 

skulla kunna exploateras ytterligare. 
42. Det är ej miljö att tränga ihop alla människor i Stenungsund Centrum 



43. Mer fisk. 
44. Fler cykelvägar. 
45. Laddningsstation för bilar. 
46. Mer solenergi och vindkraftverk. 
47. Lokalproducerad mat. 
48. Matkvarnar i köksavlopp, istället för att maten slängs i soporna så går avfallet till 

reningsverket. 
49. Biogasanläggning. 
50. Allmänna ytor för yngre och äldre bör förbättras. 
51.  Länka samman de olika ytorna i Ucklum för att skapa en naturlig gemenskap. 
52. Sänkt hastigheten förbi skolan och tappen. 
53. Nytt avloppsreningsverk som även tar mediciner som annars går ut i Hällungen. 
54. Ekohus. 

 
 
 

Hur vill du ha det i Ucklum/Svenshögen och i Stenungsund när det gäller fritid? 

1. Skapa förutsättning för våra ungdomar ex. Fritidsgård 
2. Fritidsanläggning 
3. Större kulturutbud 
4. Ut i naturen 
5. Håll naturen ren 
6. Grönområden i närheten av bostäderna 
7. Att det finns fria strövområden och bra Naturan Bra kulturutbud 
8. Lättillgängligt hav 
9. Bra promenadmöjligheter i tätorten 
10. Hållbar idrottsanläggning 
11. Cykelleder 
12. Motionsslingor i kommundelen 
13. Sim- och motionshall NY 
14. Simskola och bad 
15. Ungdomsgård i Ucklum 
16. Utveckla energisnåla fritidsaktiviteter ex naturupplevelser, vandringsleder, 

cykelsemester särskilt för ungdomar 
17. Fritidsgårdar i småorterna 
18. Fritidsgårdar på plats där ungdomarna finns 
19. Möjlighet till friskvård för alla på orten där man bor 
20. Mer aktiviteter för ungdomar, vuxna och barn 
21. Möjlighet att på äldreboenden erbjuda daglig verksamhet- varje dag 
22. Främja viljan att uttnyttja sin fritid till att göra något man vill 
23. Gåstigar 
24. Goda rekreataionsmöjligheter 
25. Vandrings/promenadstråk 
26. Bad 
27. Goda möjligheter till goda fritidsaktiviteter t.ex hantverk, läsecirklar, sport och idrott 

osv 



28. Dammen som isbana och samlingspunkt – fortsätt så. 
29. Mötesplatser för unga och äldre – kommundriven fritidsgård. 
30. Mötesplatser för unga. 
31. Mer stöd åt de lokala föreningarna. 
32. Belyst konstgräsplan i Svenshögen. 
33. Sysselsättning för ungdomar , fritidsgårdar, stötta föreningar. 
34. Konstgräsplan Svenshögen. 
35. Eloge till Mattias Ottosson mfl som sköter dammen vintertid för skridskor. 
36. Konstgräsplan för SSK Svenshögen. 
37. Goda förutsättningar finns fösr att utveckal olika friluftsaktiviteter – ev billigare att 

anlägga än nytt badhus/isbana? Kan kommunden tänka sig att underhålla sådand här 
ute ;-) 

38. Aktiviteter för ungdomarna. 
39. Fritidsgård, måste vara en kommunal angelägenhet då man inte kan förlita sig på att 

eldsjälar i Ucklum ska driva detta. 
40. Pub. 
41. Elljusspår, t.ex. mellan Ucklum och Ribbetegen då denna ”väg” kortar ner cykeltiden 

till Ödsmål och Stenungsund.  
42. Borde finnas caféer och restauranger. 
43. Lokaler att mötas i, t.ex. kvarterslokal mitt i byn. 
44. Spolad isbana vid skolan. 
45. Idrottshall. 
46. Lekplatser, parkmiljöer, bollplaner, bad, grillplats, motorgård, minigolf. 
47. Mer fiske. 

 
 
 

 
Hur vill du ha det i Ucklum/Svenshögen och i Stenungsund när det gäller 
barnomsorg? 

1. Ta inte bort dagmammorna. Det skall finnas alternativ till förskolor. 
2. Mindre barngrupper, högre personaltäthet.  
3. Se över tider för lunch. 
4. Mer dagisplatser. 
5. Möjligheter att få ha ”dagmamma”. 
6. Alla förskolor i Ucklum fulla. 
7. Högre barnomsorgspeng gör det lättare för kommunala och privata dagis. 
8. Bättre samarbete mellan kommun och privata förskolor. Satsar man på nya områden 

kan man ha samarbete med de privata förskolorna som man gjort i Kungälv. 
9. Bygg så att alla får ha sina barn på orten, som ger trygga barn i små grupper. 
10. Fler alternativ behövs – återinför dagbarnvårdare. 
11. Alla skall kunna gå i Ucklum, dvs inte de minsta i Spekeröd/Jörlanda och sen 

eventuellt i Ucklum. 
12. Fler dagisplatser. Gärna dagmammor. 
13. Fritidsklubb. 
14. Se till att tjänstemännen tar fram verklighetsbaserade siffror på underlaget till 



förskolan. Dvs egen kö + kö till privat barnomsorg. I somras 20 barn i kö. 
15. Bygg ut Mellangården. 
16. Nattis 
17. Korta dagar för barnen 
18. Mindre barngrupper 
19. Möjlighet till nära förskola 
20. Mer personal 
21. Daglig naturvistelse för barnen- frisk luft 
22. Dagis o fritds 
23. De som vill vara hemma med sina barn skall kunna vara det 
24. Att nattis finns för skiftarbetare 
25. Fler utomhusdagis 
26. Fler vuxna omkring barnen 
27. Anpassad efter folks arbetstid 
28. Mindre barngrupper 
29. En välfungerande skola och dagverksamhet 
30. Barnomsorg till alla från 0 år 
31. Skola- F6 i kommunal regi 
32. Fritidsgårdar 
33. Att de som är bäst lämpad av föräldrarna stannar kvar hemma med 

pensionsgrundande inkomst 
34. Nattis 
35. Utedagis till alla som vill 
36. Valfrihet vad gäller barnomsorg 
37. Utedagis, nattdagis och att föräldrar har rätt att välja var barnet skall vara 
38. Ska båda föräldrarna arbeta krävs en god barnomsorg av god kvalité, både vad 

gällande lokaler och omsorg 
39. Flera små enheter istället för stora 
40. Kommunala dagseniorer. 
41. Natt/helg dagis. 
42. Kommunala/privata dagmammor/dagpappor. 
43. Snabb anpassning efter befolkningsutvecklingen/efterfrågan. 
44. Naturdagis. 

 
Hur vill du ha det i Ucklum/Svenshögen och i Stenungsund när det gäller 
utbildning? 

1. Mer yrkesutbildning i samarbete med industrin 
2. Kemiteknisk högskola i Stenungsund 
3. Fullskola- F6 i varje kommundel 
4. Skolan är hjärtat i en bygd som vill vara kreativ 
5. Tillåta hemundervisning 
6. Skapa arbeten för de barn som inte klarar 12 år i skolan 
7. Fler Folkhögskolor för de som blir skolmotiverade senare 
8. Fler yrkesutbildningar utanför skolsystemet 
9. Lärlingsutbildning 
10. Skola 1-6 i ytterområden 



11. Högstadiet centrerat till de större områdena 
12. Satsa på gymnasial utbildning tillsammans med industrin, föreningar ex. Fotboll, 

segling osv. 
13. Praktikplatser till alla 
14. Skola för F-5 i varje kommundel 
15. Mindre klasser 
16. Mer lärartid- kvalitetstid 
17. Specialundervisning för de som behöver det 
18. Pendelmöjlighet till vuxenskola/ universitet 
19. Elitklasser för barn som vill/kan (studieklass) 
20. Specialklass för de som behöver små grupper 
21. Behålla & utveckla särskolor/ träningsskolor för att ge en bra start 
22. Att alla utbildning har god kvalitét, även i den vanliga skolan 1- 9 
23. Att vi tar vara på alla barns behov 
24. Engagerade lärare och att läraryrket får en högre status 
25. En högklassig och god utbildning av duktiga lärare som Stenungsund attraktivt att bo 

och verka i. 
26. Från 1:a klass till gymnasie och högskola är nyckeln till en bra framtid för oss alla 
27. Skola i alla småsamhällen 
28. Ucklumskolan ombyggd renoverad o att årskurs 1-6 finns kvar. 
29. 0-6 Skola 
30. Mer personal till skolan. Mindre barngrupper. 
31. Ucklumskolan 

a. Tillräckligt stora lokaler  
b. Funktionsdugliga lokaler. 
c. Personaltäthet efter behov och storlek. 

32. Mer personal till skolan. Mindre barngrupper. 
33. Behåll mellanstadiet 
34. Bygg ut skolan med permanenta byggnader. Jfr modulhyra 750.000 kr/år. 
35. Se över upptagningsområden. Var bor folk?  Detta borde styra var skolor placeras. 
36. Satsa på Ucklumsskolan som är uppbyggd och klar. 
37. Behåll vår fina skola. Renovera. 
38. Skola upp till F6. 
39. Mindre klasser. 
40. Friskola med fiske- & naturinriktning. 
41. En skola som utnyttjas 24/7, dvs. lokalerna utnyttjas för kvällsaktiviteter och 

evenemang. 
42. Renoverad gymnastiksal. 
43. Säkrare skolvägar. 
44. ”Fotbollsbuss” till vallen. 
45. Idag kan det ta två timmar att åka skolbuss en mil och detta medför att barnen är 

trötta när de kommer hem och kanske inte orkar med kvällsaktiviteter. 
46. Folkhögskola. 
47. Arvoderade skolseniorer. 
48. Hästgymnasium. 
49. Kulturskola. 

 



 

Hur vill du ha det i Ucklum/Svenshögen och i Stenungsund när det gäller omsorg 
om äldre? 

1. Bostäder för äldre vid havet, socialt samspel och kommunikationer 
2. Kvalitativ äldrevård 
3. Nyttja äldres kunskaper t. Ex genom att samtala med dem (skolklasser) 
4. Daglig verksamhet dagligen 
5. Träffpunkter för äldre 
6. Äldreboende vid ”egna hemmet”/ på hemmaplan 
7. Egen lägenhet 
8. Lagad hemgjord mat i alla kommundelar 
9. Komma ut varje dag 
10. Sysselsättning 
11. Personal så att man kan få komma ut 
12. Samma bostadsområde med äldreboende 
13. Bostäder för äldre 
14. Låta alla äldre komma ut varje dag om så önskas 
15. Bättre ersättning för anhörigvårdare 
16. Hussköterska och hemvård med 1-2 personer som kommer hem och sköter om en 
17. Ett fungerande äldreboende i centrum, nära handel och gärna till vård 
18. Äldreboende i alla kommundelaer 
19. Att man har möjlighet att bo kvar i sitt hus 
20. Bra vardagsaktiviteter, både på boende och hem 
21. Kanske skall vi tänka i andra banor ibland 0ch ta vara på de äldres kompetens 
22. Satsa på äldreboende för den som behöver det 
23. Låta dem som vill och kan, vårdas i hemmet 
24. Ofta vill äldre vara i centrum, nära vård och handel 
25. Servicehus i Ucklum 
26. Serviceboende för dem som vill bo själv men behöver stöttning. 
27. Äldreboende. 
28. Bra att rådstuga och soppluncher finns. 
29. Ålderdomshem/Service hem i varje kommundel. 
30. Satsa på hemtjänsten i bygden (Ucklum) 
31. Bygg boende så de äldre kan få bo här som de vill. 
32. För att möjliggöra generationsväxling i befintliga bostäder – bygg äldreboende i 

Ucklum. 
33. Äldreboende centralt i Ucklum. 
34. Seniorboende. 
35. Lokala seniorverksamheter. 
36. Äldreboende + restaurang öppen för alla. 
37. Lokala butiker & caféer. 
38. Utökad hemtjänst/hemsjukvård/läkare/sjukgymnast. 
39. Förbättra vinterunderhåll. 
40. Upplysta gångbanor. 



41. Äldreboende med utsikt över Hällungen och med möjlighet till egen trädgård och 
butik. 

Hur vill du ha det i Ucklum/Svenshögen och i Stenungsund när det gäller kultur? 

1. Starkt föreningsliv finns, inte stort utbud avseende idrott dock. 
2. Bokbussens bevarande. 
3. Teater mm i Ucklumsgården (önskan verkar det som ) 
4. Bokbussen viktig 
5. Stolt över vår duktige kantor Tord med kompanjon Therese. 
6. Ucklum Svenshögen har stort engagemang. 
7. Mera vindskydd runt Hällungen, Satsa på turismen. 
8. Kom till bokbussen varje torsdag i rondellen 1745-1815 
9. Kulturnatta → utveckla  tenungsund. 
10. Ny samlingslokal/bygdegård med riktig scen/dansgolv. 
11. Bibliotek. 
12. Berättarcafé. 
13. Kultur- & musikskola som utnyttjas 24/7. 
14. Fler evenemang. 
15. ”Compact-living/multifunktionella lokaler” dvs. justera lokaler efter behov (fälla in/ut 

väggar). 
16. Dansbana. 
17. Bio. 
18. Ekogård med aktiviteter/visningar/evenemang. 
19. Kulturskola under skoltid. 
20. Stenungsund har ett mycket bra kulturhus, med bra utbud. Detta kan säkert 

utvecklas vidare 
21. Brett utbud 
22. Biblioteket som nav för info och biljetter till evenemang 
23. Operahus i Stenungsund 
24. Märk ut kulturhistoriska platser som finns i kommunen 
25. Mera evenemang på Fregatten 
26. Fler kulturella mötesplatser i småorterna t.ex caféer, kvartersbio, föredrag o. dyl. 
27. Bilbliotek får vara kvar och utvecklas 
28. Stort utbud av kulturella evenemang 
29. Bevara det som är riksintresse för hembygd 
30. Utnyttja den kultur som finns på orterna 
31. Skolorna- anamma det som finns 
32. ”Kulturfestivaler”- ta fram vad som finns, och är möjligt där man bor 
33. Möjlighet till ”guidning” i kommunen 
34. Värna om biograf, bibliotek o. Dyl 
35. Kulturdagar för barn med tema t. Ex havet 
36. Ett levande kulturliv i hela kommunen 
37. Kanske återkommande kulturyra eller kulturnatta och utnyttja hela kommunen  
38. Att kulturutnyttjningari ytterområden också har en plats i utbudet!! 

 
 



Hur vill du ha det i Ucklum/Svenshögen och i Stenungsund och när det gäller 
annat? 

1. Lekplatser på olika ställen i kommunen. Satsa på hela kommunen. 
2. Alla de tidigare behandlade punkterna hör ihop – man kan inte göra insatser på en 

och strunta i andra. Ett helhetsgrepp är nödvändigt – gäller f.ö. för hela Std kommun. 
3. Samarbete med Orustkommun när det gäller Kollektivtrafik och Västtrafik. 
4. Att kommunen ser Ucklum och Svenshögen som en tillgång och inte en del man bara 

håvar in skappter ifrån och vill åt vårt vatten (Hällungen). 
5. Är det sant att reningsverkets dimensionering hindrar utbyggnad ?? 
6. Företagsamheten föds på landet . Ser er om i kommunen själva. 
7. Vill att ni satsar på hela kommunen nu !! 
8. Lekplats i kulturhusparken . 
9. Hamnpromenaden borde vara ett trevligare gångstråk med bodar. 
10. Det finns många eldsjälar i Ucklum och därför fungerar saker & ting och låt därmed 

skolan vara kvar för den kan inte eldsjälarna sköta.” 
11. Låt Ucklum att bli tillräckligt stort (bostäder & arbetstillfällen) så att barnen kan gå 

upp till F6 i Ucklum. 
12. Låt Svenshögen ha en egen Kommundelsstämma. 
13. Ucklum ligger vackert och man vill behålla lugnet & drivet hos Ucklumsborna. 
14. Viktigt att det finns alla typer av bostäder så att man kan bo i Ucklum hela livet. 
15. Behåll Ucklumkänslan och bygg vidare på detta. 

 

 

 

 


