Jag tror att det då finns...
Jag hoppas att...
Jag vill att det 2025...

Fritextsvar på frågan hur Tjörnbor
tror och vill att Tjörn ser ut år 2025,
från dialogarbete under samråd
Översiktsplan 2013

Tjörn 2025 ingår som en bilaga till antagandehandlingarna av Översiktsplan 2013.
Tjänstemän från samtliga förvaltningar och Tjörns Bostads AB har
ingått i en arbetsgrupp för översiktsplanen. Projektledare var Tinna
Harling.
Tjörn 2025 har tagits fram av Tinna Harling, Tjörns kommun.
Fotograf är Maria Johannessen, Tjörns kommun.
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1. INLEDNING
Tjörn har en stark historia och medborgarna
känner mycket för sin kommun. I svaren på frågan
”Hur tror/vill du att Tjörn ser ut år 2025” ryms
många tankar och drömmar om Tjörn i framtiden

BAKGRUND
Under samrådet av ”Översiktsplan 2013” genomfördes ett omfattande dialogarbete med hjälp
av en enkät -”Tjörns själ”. I enkäten ställdes ett
stort antal frågor om Tjörn- vad man är stolt över,
vad man tycker behöver utvecklas, med mera.
Drygt 600 svar inkom, via hemsidan eller i tryckt
format. Svaren har sammafattats och analyserats
i form av en rapport som kallas ”Tjörns själ”, vilken var en bilaga till utställningshandlingarna av
Översiktsplan 2013. Några av frågorna var även
utgångspunkt för ett antal dialogmöten, däribland
frågan ”Hur tror/vill du att Tjörn ser ut år 2025.”

SYFTE
Rapporten ”Hur Tjörnborna tror och vill att
Tjörn ser ut år 2025 ” har tagits fram av Tjörns
kommun inför antagandet av ”Översiktsplan
2013”. Det huvudsakliga syftet är att medborgare, tjänstemän och politiker ska kunna ta del av
Tjörnbornas tankar och förhoppningar om Tjörn
i framtiden. Att återkoppla till dem som besvarat
enkäten är också ett viktigt syfte. Svaren fanns att
tillgå under utställningen av Översiktsplanen, men
finns nu även i denna rapport.

UPPLÄGG
Rapporten är upplagd på så sätt att de 622 olika
svaren har delats in på olika teman, till exempel svar som handlar om ”Mer liv året runt, fler
åretruntboende” eller ”Bostäder/Förtäta befintliga
orter/Byggtraditioner”. Detta är för att rapporten
ska vara lättare att överblicka. Svaren är av olika
karaktär, vissa svar är väldigt långa och andra
korta. Vissa svar har skrivits av barn och andra av
vuxna eller äldre. För information om de svarandes åldrar, bostadsort med mera hänvisas till rapporten ”Tjörns själ”.

ANALYS
En mängd olika idéer, förhoppningar och önskemål ryms i det stora antal svar som kommit in.
Övergripande finns en dynamik mellan att bevara
och utveckla kommunen; samtidigt som man vill
måna om och skydda historiska och levande miljöer finns en stor önskan att möjliggöra för förändringar i den demografiska strukturen. Fler bostäder, framförallt hyresbostäder, för såväl yngre
som äldre, är en ofta återkommande önskan. Detta
speglar viljan att fler ska kunna bo kvar och att
det därigenom ska skapas fler bofasta på ön. Det
senare är viktigt bland svaren; med fler bofasta
finns en större möjlighet inte bara till service utan
också till en förståelse för det känsliga landskapet.
Tjörns rika och och stolta historia och det sociala
livet är viktiga tillgångar för framtiden.

Utställning av svar ”Tjörns själ” i biblioteket tv, dialogmöte med samtal om Tjörn nu och i framtiden th
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MER LIV ÅRET RUNT, FLER
ÅRETRUNTBOENDE
Mer liv året runt i orterna på Tjörn. Fler som busspendlar till sina arbetsplatser i kommunen då underlaget blivit tillräckligt bra för att ha en effektiv
kollektivtrafik försörjning.
Fler åretruntboende.
Mer folk, hus och affärer
Fler bosatta året runt framför allt barnfamiljer som
har möjlighet att även arbeta på Tjörn.

der och att skolorna är utspridda på hela ön. Jag
önskar att man som bofast på Tjörn är stolt över
hur kommunen har tagit tillvara de äldre fiskesamhällena på ett sådant sätt att bebyggelsen bevaras
enligt ursprungligt byggnadssätt och att tillgängligheten till bryggor och stigar mellan hus inte
stängts av av sommarboende. 2025 önskar jag att
kommunen ser storheten i det lilla samhället och
det unika i att kunna bo ”på landet” i det vackra
kustsamhälle generationer långt tidigare har skapat. 2025 önskar jag att jag kan ta med vänner från
olika håll i världen på besök till den vackra arkipelag Tjörn har att erbjuda och att då se verksamhet
också på de vackra öarna runt om Tjörn.

Det skulle vara härligt med en ö som lever året
om, inte bara under sommarmånaderna.
Hela Tjörn i rörelse är ju aktuellt just nu men tänk
att ha möjlighet att röra sin kropp till vardags på
HELA Tjörn. Att kunna ta cykeln på en tur RUNT
ön utan fara för livet. Cykla till träningen, cykla
barnen till skola och förskola, GÅ till vänner och
skolkamrater. Tjörn är inte så stor att man ska behöva ta bilen i tid och otid, men vägarna har bara
plats eller hastighet för bilar.
Jag hoppas också att eventuella barnbarn får en
trevlig skola att gå till med tillräckligt många
lärare som har tid att se dem. Besluten om förändringar i barnens miljö får inte ta för lång tid eller
förhalas några år. Det skapar dålig tilltro till de
beslutande.

Ökat invånarantal men fortfarande så att samhällena inte känns överbefolkade och att trafiken
flyter på

Att vi är ett levande samhälle året runt med många
barn i våra skolor och mera arbetstillfälle på
Tjörn.

Levande samhällen där barn och äldre kan blandas.
Möjliggöra för familjer att kunna bo och arbeta
inom rimliga avstånd/tider.
Vill inte ha ett drömställe för rika 60+

Fler arbetsplatser (företag) vilket ger fler åretruntboende. Fler åretruntboende ger i sin tur underlag
för service, affärer, kulturverksamhet. Vi vill ha ett
Tjörn som lever tolv månader om året - inte bara
under sommarmånaderna.
Fler bofasta i kustsamhällena.
2025 vill jag att det bor året-runtboende på öarna
runt Tjörn och att de gamla fiskesamhällena inte
bebos av endast sommargäster 3-4 v/år. 2025 hoppas jag på att bofasta på Tjörn har nära till service,
även de som bor utanför Skärhamns samhälle. Jag
hoppas att det finns fina cykel- och vandringsle-

Fler åretrunt boenden, barnfamiljer, utnyttja det
vackra som finns med skärgården, skapa förutsättningar för motion och hälsa för medborgarna,
ungdomarna.
Jag vill att Tjörn ska ha fler åretruntboende i
befintliga sommarhus genom att kommunen konkurrerar med Göteborg i första hand genom lägre
kommunalskatt och i andra hand genom service
etc. samt slutar exploatera värdefull kulturmark
till nya bostäder vilket gör kommunen mindre attraktiv för åretruntboende (liksom sommarboende).

Det skall vara fullt av folk året runt!
Mer verksamhet för året runt boende
En levande Ö som är präglad av ärligt humanistiskt, miljövänligt tänkande och styrande. En Ö
där särarten bevarats av befolkningen, samtidigt
som man vänligt tar emot impulser utifrån, samt
välkomnar nya innevånare.
Levande samhälle året runt. Turism på sommaren
och småindustri/företagande på vintern.
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Förhoppningsvis bor det åretruntboende i de
gamla samhällena.
På sikt kommer nog Skärhamn, Bleket o Rönnäng
att växa ihop.
Flera invånare, större och mera levande samhälle.
Vill att det skall vara många åretruntboende och
lite livligare i Rönnäng.
Jag tänker att de områden som var byggda med
fritidshus på 70-80-talen utvecklas så att det blir
mer aktivitet på norra och nordvästra ön.
Fler åretomboende vilket skulle leda till större
skatteintäkter
Levande året runt. Att alla som vill har möjlighet
att bo här!
Vore trevligt om Tjörn var i rörelse även vintertid
och vi åretruntboende fick möjlighet till mer liv
och glädje. Just under vintern! Mer cafér och samarbete mellan resturanger så de inte har tex after
work samtidigt.
Åretruntverksamhet

BOSTÄDER/FÖRTÄTA BEFINTLIGA ORTER/BYGGTRADITIONER
Hoppas att man förtätat runt redan befintliga bostadsorter och stoppat i princip allt detta byggande
i spekulationssyfte som nu sker, tänker på alla som
fått möjlighet att stycka av och sälja flera tomter.
Om vi skall bli fler invånare är det bäst att fortsätta med förtätning av befintliga områden och skapa
förutsättningar för barnfamiljer att flytta in och att
även infrastrukturen hänger med. Jag hoppas att
man ej glömmer oss invånare på landsbygden på
Tjörn och inte bara satsar de kommunala pengarna
på fina gångbanor och cykelvägar i centralorter så
som Skärhamn.
Förhoppningsvis har en varsam utbyggnad av våra
samhällen gjorts. Byggnationer följer bohuslänsk
tradition så vår unika miljö bevaras. Billiga bostäder skapas så ungdomar och barnfamiljer har en
möjlighet att bosätta sig här.
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Fler billiga lägenheter till ungdomarna så dom kan
bo kvar på ön.
Fler lägenheter i olika delar av kommunen så att
äldre kan flytta dit och bo kvar i sin egen miljö.
Lägenheten ska vara tillgänglig, ligga nära matbutik, mötesplats och kollektivtrafik.
Flera äldre ska bo där så man kan umgås
Jag hoppas och tror att Tjörn har kvar sin identitet som skärgårdskommun med orörd natur och
tillgång till havet. Tätorterna har blivit stärkta i sin
service och kompletterats med fler lägenheter för
yngre och äldre.
Fler mindre lägenheter så att ungdomarna inte
måste flytta liksom äldre som vill lämna sina hus.
Nybyggnation skall kunna köpas även av barnfamiljer. Fler lägenheter så att det blir möjligt för
unga att bo kvar på Tjörn.
Hyresrätter för ungdomar och för andra som vill
detta.
Bra boende också för 55+
Fler hyreslägenheter för ungdomar.
En simhall.
Fler åretruntboende.
Ungdomsgårdar på varje ort.
Ett utvecklat Rönnäng med hyreslägenheter, ungdomsgård och simhall.
Fler som flyttat in i nya områden. Fler Skolor och
förskolor
Jag vill att de satsningar som görs skall göras
klokt så att vi inte får en ö som exploateras av folk
som har råd att lägga 5-10 miljoner på en nybyggd
”sommarstuga” med havsutsikt som används
7veckor om året.
Jag vill att de havsnära områdena skall ha sparats för alla invånares glädje och rekreation. Jag
hoppas att politikerna inte bygger de avskyvärda
höghus som är planerade vid Havsporten och på
Mossholmen, de som kommer att bryta den vackra
horisonten i öster där hav och berg möts.
Äldreboende vid vattnet.
Stor varmvattenbassäng för rehabilitering.
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Chans för unga att bo kvar på ön.
Brf Tubberöd skulle kunna bli ett område för äldreboende om det friköps från HSB.
Jag vill att tätorterna sammanvävs.
Att vi inte sätter upp vindkraftverk på Tjörn
Seniorboende blir ett måste, så kan ungdomarna ta
husen och de äldre kan lättare klara sig och slippa
bli isolerade. Transatlantic- huset är perfekt. Det
nuvarande kommunhuset är i kläm mellan byggnad och berg- de äldre behöver utsikt, de anställda
skall ändå arbeta.
Jag tror att våra tätortssamhällen, främst Skärhamn, Höviksnäs och Kållekärr har exploaterats
och expanderats mest. Förhoppningvis har även
Svanviks Industriområde utökats och samtidigt har
fler arbetstillfällen skapats.
Klädesholmens och Långekärrs skolor har lagts
ner och istället har minst en ny högstadieskola
byggs samt eventuellt har ett par skolor byggts ut.
Jag hoppas att förenings- och kulturlivet har
utvecklats ännu mer. Förhoppningvis har ”porten
till Tjörn” fått ett lyft och ett resandecentrum i
Stenungsund är färdigställt och har förbättrat våra
pendlingsmöjligheter.
Jag vill att vanliga medelinkomsttagare ska kunna
ha råd att bo kvar på Tjörn, och därmed Tjörnborna.
Äldre och utsatta grupper ska ha möjlighet att hyra
till normalhyra för lägenheter.
Någon snabbare förbindelse till Göteborg.
Flera hyreslägenheter i Myggenäs. Bygg gärna
små radhus i Myggenäs.
Samhälle som lockar yngre att etablera sig och
äldre har råd att bo kvar med alternativa boendeformer som hyresrätter eller billiga boendeformer
som är enkla i sitt utförande!
Jag är rädd för att det kommer att byggas längs
kusten, att strandskyddet gnags på så att bostäder
och privatatomter gör det svårt/omöjligt att röra
sig utmed kusten eller komma ner till vattnet.

varenda öppen plats såsom bergen och alla härliga
öppna ängar.
Jag önskar att Tjörn ska växa på ett naturligt
sätt genom enstaka permanentbebyggelse. Min
mardröm är att kommunen ska lyssna för mkt på
enskilda markägares önskan att sko sig själva.
Snälla tänk långsiktigt! Bygger ni på ett ställe och
åverkar genom tex sprängning och strandskyddsexploatering - så går det ej att reparera. Även uppenbar risk att 10 nya hus idag blir 50 inom ngr år.
Kommunala tomter för självbygge och att se över
strandrätterna som ligger runt vägarna längs huvudstråket (Kållekärr)
Jag vill att kommunen skall kunna erbjuda boenden även för unga som ännu inte har råd med dyra
hus. Jag vill att man ser till att den nybyggnation
som sker inte som nu enbart består av mycket dyra
hus som till stor del byggs av Designhus. Dessa
dyra hus köps ju främst av välsituerade 60+ personer som bor där en del av året = inga skatteinkomster. Tänk på att dessa personer snart är gamla
och behöver kommunens omsorg = utgifter, det är
då även viktigt att ha unga som bor och arbetar på
Tjörn, och det har vi inte med dagens byggnation.
Då jag bor i Stockevik ligger den planeringen mig
nära. Jag vill ha nybebyggelse i Stockevik men i
måttlig omfattning. Jag blir mycket orolig när man
talar om 100-tals hus eller när man hör om tre fyra privatpersoner som nu erbjuder sina tjänster
att projektera nybyggnation i Stockevik. Detta då
man äger mark där de vill hårdexploatera. De flesta av dessa bor inte i Stockevik utan vill bara tjäna
pengar på projektet. Min dröm är att kommunen
ny bygger ut avloppet i Stockevik och därefter låter försiktig spridd och omväxlande bebyggelse få
växa upp genom att enskilda får köpa tomter och
själva planera bygget. Låt inte en stor entreprenör
få sköta detta, då förstör man Stockevik. Och talar
vi om kulturvärden så är väl Stockevik ett av de
samhällen som ännu inte förstörts. Visa att det kan
leva kvar året runt men bevara dess särart med
ängar, berg och tillgång till klippor, hav och bad.
Jag hoppas att det fortfarande är en idyll, att det
byggs förnuftigt, och att Malagakajen är klar.

Ett Tjörn med båtplatser till alla boende.
Ett Tjörn som inte är hysteriskt exploaterat på
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En ö som bevarar sin kustkänsla och bebyggs
med försiktighet. Vi behöver fler boendealternativ, alla kanske inte vill eller har möjlighet att bo
i egen villa eller dyr bostadsrätt. Bra kommunikationsförbindelser till Stenungsund och GBG.
Arbetstillfällen på ön. Affärer som har brett utbud
inte bara mataffärer.En förskola och skola med
god kvalitet som lockar barnfamiljer hit.

Jag hoppas att kommunen tänker sig för innan
man bebygger med fler hus så att man inte skär
av möjligheten för befolkningen att nå badvikarna
Det är också viktigt att man lägger husen där det
redan finns en tidigare bebyggelse och undviker
att bygga på höjden eller bygga där man behöver
göra fula sår i naturen En varsam utbyggnad ingen
överexploatering!

Flera lägenheter/bo-klok,så att våra unga kan
stanna kvar.

Mer exploaterat men absolut INTE överexploaterat att kust remsan har bevarats.

Då vill jag att det har blivit nybyggda hus runt om
på Tjörn som bebos av unga familjer.
Vi har fått en simhall och skolan är topp 5 i Sverige. Vi har fått många nya företag.
Tjörn har blivit en attraktiv turistort året om.

Att man går varsamt fram , strandskyddet verkar
naggas i kanten. Kållekärr ligger fortfarande i
centrum. Skärhamn ligger åt fel håll bl. a med
tanke på att allt arbete tycks skulle ske i Göteborg.
en annan syn på byggnation, nu verkar man göra
vad som helst , vart som helst bara för att få fler
innevånare.

Önskan om fler bostäder/lägenheter och bättre
utbyggd kollektivtrafik
Småhusbebyggelse fördelad över hela ön.
Tippen på Heås försvunnen med återställd
natur,kanske utsiktsplats. Vindkraftverket på Heås
borta.
Jag vill att Tjörn ska bevara sin särart som den ö
det är med luft mellan husen, fri tillgänglighet till
bad och vatten.
Om inte det finns, så är det bättre att bo i Långedrag eller Stenungsund.
Jag vill att Tjörn koncentrerar på fina möjligheter
till boende och låter andra kommuner ta industri
med dess problem och fula byggen

Tjörns stora natur- och kulturmiljövärden är långsiktigt skyddade.
Planering och nybyggnad präglas av varsamhet
med dessa värden
Endast en mycket begränsad nybyggnation är möjlig och då endast i anslutning till befintlig sådan.
Jag önskar att den fina landskulturen förblir orörd
och att man inte bygger sönder naturkulturen på
Tjörn.
Jag vill att man behåller 200m vattengräns när
man bygger, så att vi fortfarande har möjlighet
till naturbad, och att kunna vandra utmed berg
och klippor och behålla den vackra naturen även i
anslutning till havet

Bättre äldreboenden
Hoppas att bergen fortfarande finns kvar. låt
bebyggelsen finnas i dalar och insmugen bland
bergen. Bygg ut äldrevården på attraktiva platser.
Ge unga familjer möjlighet att skaffa bostäder som
inte är i lyxklass. Uppför fler hyreshus för dem
som inte har ekonomi att köpa eget.
Flera olika möjligheter till boende för alla åldrar små hyreslägenheter - radhus - hus - gårdar.
Vi kommer att bli fler som bor på Tjörn för här
finns en sådan vacker natur och närhet till havet.

8

Fler åretruntboende och fler barnfamiljer. Levande
samhällen och inte massa sommargäster som bor
i sjöbodarna som ”lyx”stugor. Ungdomarna ska
kunna bo kvar här.
De unga barnfamiljerna har flyttat från Tjörn!
Kommunen har bara fått fram dyra tomter med tex
”Svenska designhus”, så barn familjerna har inte
haft en chans
Om jag specificerar Stockevik så önskar jag att
samhället ska bevaras och antalet nya hus kraftigt
begränsas. Det talas om 100 nya hus i samhället
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och det anser jag vara helt galet. Stockevik ligger
långt från bron och är därmed mindre attraktivt för
pendling till Göteborg. Risk att det blir sommarhus för rika och det gynnar ingen, och definitivt
inte kommunen.
Fler hyreslägenheter så att det finns möjlighet för
unga att bo kvar på Tjörn.
Mer vanlig bebyggelse så att det blir fler barnfamiljer
Fler lägenheter framför allt till unga vill jag ha och
bra boende för äldre så att de kan bo kvar även om
de inte kan bo kvar i sitt hus
Hyreslägenheter
Flera hyresbostäder-radhus. ”Lotte” inriktad verksamhet på äldreboendet. Inte särskilt många fler
boende
De små samhällena har blivit större
Flera bosatta året om. Dock inte i nya exklusiva
bostadsområden i tidigare naturområden nära
havet. Bygg hellre ut de samhällen som finns idag,
gärna med lägenheter till hyggliga priser.

bara finns en massa hus och inga fria ytor.
Var rädd om höjderna vid kommande förtätningar
i de sammhållen som ligger utefter havet. Rönnäng, Bleket, Stockvik osv.
Jag hoppas att den gamla bebyggelsen finns kvar
och att den är tillgänglig för alla, inte bara sommargäster.
Bra billiga bostäder för ungdomen så de kan
stanna kvar här utan att skuldsätta sig eller inte
kunna bo kvar p g av det höga konstnaderna det
innebär med dyra hus/boende.
Utbyggd i Kållekärr med bostadsrätter tex Traditionell byggstil, ej ”lådor” med pulpettak! Passar
inte här.
Hoppas på ett bostadsbyggande och en infrastrukturförbättring, som möjliggör för fler att bosätta
sig på ön och att det blir en jämnare spridning
mellan olika åldersklasser och inkomstklasser.
Bygg en strategi för även hyresrättsetableringar på
ön.
Ser också gärna att integrationsfrågorna beaktas
och att en tydlig strategi etableras för en förbättrad
mångkultur.
Mer valfrihet i boendet till rimlig kostnad.

Fler bostäder för alla åldrar. Mindre lägenheter.
Bostäder till funktionshindrade, gamla och unga
med hyror som dom har råd med.
Tror tyvärr att det blir byggnationer så när vi tittar
tillbaka saknar vi det genuina som kännetecknar
Tjörn idag. Kommer att likna ett Hisingen
Hellre få men stora bostadsområden nära centralorter, men i övrigt bevara naturen och åkermarken!!!! Vill inte ha fler hus! Speciellt inte på
nordvästra Tjörn.
Jag hoppas att det bor några till som möjliggör
att service i olika former kan ha under lag för bra
verksamhet.
Att inte bebyggelse begränsar vyerna från havet i
form av att husen blir som en mur
ett par hundra meter in från starndkanten utefter
bergen och på så sett ger ett ”intryck” av att det

Hoppas att man inte bygger FÖR mycket nya hus
i det gamla skärhamn, för det är unikt att ha det
kvar! Men självklart hoppas jag att man bygger
nya områden som t ex Nordviksgärde osv...tyvärr
har ju dessa områden ej gynnat oss barnfamiljer
då tomterna är alldeles på tok för dyra!! det skall
erbjudas kommunala tomter som är till rimligt pris
så barnfamiljer bor kvar!!
Att man fortfarande ser att det är ett skärgårdssamhälle.
Man bygger i gammal traditionell stil.
Bostäder för ungdomar som vill flytta hemifrån
men inte flytta från Tjörn.
Ett landskap präglat av traditionell bebyggelse.
Fritt från vindkraftverk, en väldig styggelse
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I stort sett som idag men med fler bostäder för
ungdomar och gamla.
Förstör i Tjörns bebyggelse karaktär, mycket av
själen sitter där.
Att vi bevarat dom gamla samhällena som växt
fram under århundrade och inte släpper fram
privata exploatörer som ”förstör” den gamla
skärgårdsandan vi har idag.( Ex på förstöring,
Nordviksberg och campingen på Röa.)Ny bebyggelse kan koncentreras till nya områden inåt land,
skall det växa i befintliga samhällen bör det göras
försiktigt med enstaka hus som det gjorts genom
tiderna, och ABSOLUT inte uppe i bergen.
Att det finns gott om lägenheter för dom unga

FLER INVÅNARE
Med ca 20000 invånare och fler turister under
större delen av året har handeln ökat. Oceanum är
byggt och det finns färja mellan Oceanum, torget
och Södra hamnen
Stabil årsfast befolkning är viktigare än tillväxt.
Det behöver inte bli många fler, så länge det inte
blir färre.
Kanske 50 000 invånare, fler jobb, Skärhamn har
över 10 000 inv. Man har lyckats bevara naturen
och satsat på alternativ energi t.ex. solenergi och
vindkraftverk.

FLER ARBETSTILLFÄLLEN

Jag vill att Tjörn ska se ut som Stenungssund. Mer
lägenheter och mer höghus.

Det finns fler arbetstillfällen och boende för ungdomar.

Jag hoppas att Tjörn kan bevara sin fina natur o
sina fina kuster. att ej nya samhällen dyker upp
utan att man bygger på befintliga samhällen!

Arbetstillfällen har skapats så våra ungdomar
stannar på ön samt att unga barnfamiljer lockas
hit.

Att man behåller stilen på nybyggnad så att det
inte blir fler Salt & Sill Hotell. dvs funkisstilen
hör inte hemma här.

Viktigt även att få fler verksamheter som skapar
arbetstillfällen på Tjörn.

Måttlig befolkningstillväxt endast i Skärhamn,
Höviksnäs-Myggenäs. Låt kulturlandsbygden få
vara i fred till framtiden.

Att det finns kvalificerade arbeten/företag med
koppling till gymnasie- och högskoleutbildning på
Tjörn, filial till Chalmers (sjöfart, miljö, havsbruk)?

Landsbygden bevaras. Nya bostäder i anslutning
till de större områdena/samhällena
Jag tror att Tjörn kommer ha bortsprängda berg av
planerare, se bara området öster om Rånäs.
En ö befolkad av företagare UTAN bondgårdar
och fiskarstugor.

Kollektivtrafiken har utvecklats vidare och det
råder ett positivt företagsklimat i kommunen.
Vallhamn har mycket företagare och det finns ett
samlat grepp från kommunen hur denna plats skall
användas för företag vilket innebär många arbetstillfällen.
Att det finns jobb

Att vi tar vara på den bebyggelse vi har och inte
har byggt sönder vår natur och kulturmiljö.
Ungefär som idag men utan att det sticker upp
hus över bergskammar över allt. När blev det en
mänsklig rättighet att se havet o förstöra naturupplevelsen för andra? Hus ska smälta in i omgivningen!
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Fler arbetsställen, egen industri, fiske etc. Turistlockande
Ett Tjörn med fler arbetsplatser. Några tusen fler
invånare. Rika möjligheter för turister att se/göra
div. saker. Möjlighet att ordna större konferenser
för 200-300 pers.

Tjörns kommun - Bilaga antagandehandling maj 2013

Översiktsplan 2012

En bättre företagsmiljö med en mycket bättre
spridning av affärsområden! Något som vill ge
arbetstillfällen och ett utvecklande och levande
samhälle for the 21:e århundrade

sig och ha sitt arbete i eller i anslutning till kommunen

En kommun som växt mycket, och många nya
arbetstillfällen.

Fler kvalificerade arbetsplatser.

En ö/kommun där det finns många arbetstillfällen
året runt.
Bättre arbetstillfällen och bättre för småföretagen.
Det vore förskräckligt om det bara blir samma
män som äger och driver allt här ute. Konkurrensen blir lika med noll.
Fler arbetstillfällen för ungdomar som skall börja
sin bana ut i arbetslivet.
Jag vill kunna bo kvar. så jag hoppas på att få
jobb, och då att det kommer att finnas mer jobb!
Fler arbetstillfälle måste till!
En ö som erbjuder invånarna lokala arbetstillfällen.
En mer självständig kommun där en majoritet jobbar på orten och där ekonomin inte är lika baserad
på turistnäring
Någon eller några större arbetsgivare som ger
möjlighet att jobba på ön.
En mer självständig kommun där en majoritet jobbar på orten och där ekonomin inte är lika baserad
på turistnäring
Vill också att näringslivet får en förbättrad grogrund i kommunen så att fler företag och arbetstillfällen etableras
Arbetstillfällen kommer det inte att vara så många
på Tjörn 2025 då man inte sponsrar de företag
som finns nu. Fiskeflottan är dansk - försvinner
nog från Sverige och Tjörn 2025 då det inte blir
något fiskecentrum som det pratats om i många,
många år.
De som bor här skall i huvudsak kunna försörja

Önskvärt med fler arbetstillfällen

Fler skattebetalare krävs till kommunen för bättre
ekonomi, men det kräver arbetstillfällen på närmare avstånd än Göteborg.
Jag vill att det ska finnas jobb på Tjörn så att jag
kan bo kvar.
Är rädd att det mer eller mindre håller på att bli
ett sovsamhälle till Göteborg. För att utbyggnad
av Tjörn ska kunna ske , får man öka arbetstillfällen på Tjörn. Någon form av industri, samt av och
tillfarter till ön.
Jag vill kunna bo och arbeta här på Tjörn.
Undvik lyxexploatering, utan satsa på attraktiva
jobb!
Jag vill kunna bo kvar på Tjörn med möjlighet att
arbeta i närheten och bo i lägenhet. Att fler satsningar gjorts runt Myggenäs och Häggvall.
Fler jobb till dom som bor på Tjörn. Fler bostäder
så att folk kan flytta hit.
Att det finns fler arbetstillfällen!

SOM IDAG/TJÖRNS EGENART
Ha kvar de vatten och naturområden och förtäta
befintliga orter. Inte bygga hus på värdefull jordbruksmark etc
Inte så många fler invånare
Bevarad natur och strandskydd
Inga fler sprängda berg
Väl utvecklad kollektivtrafik
Hoppas att Tjörn fortfarande är en trivsam landsbygdskommun i Bohuslän och INTE en stadsdel i
Göteborg som jag befarar med nuvarande planering.

Tjörns kommun - Bilaga antagandehandling maj 2013
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Min dröm är att Tjörns egenart tas till vara, det
som Tjörn har/hade. Tag fackhistoriker till hjälp
vid framtida planering. Gärna fler institutioner
som Billströmska ,dit människor kan komma för
att kortare eller längre tid få mötas och tillsammans lära om en unik ö i Södra Bohuslän .Det var
inte så länge sedan Tjörn saknade fastlandsförbindelse .Låt inte Tjörn bli en förstad till Stenungsund, snälla.
Tumma inte på förbudet att bygga strandnära hus
-det är en framtidsinvestering av hållbart slag, tror
en som älskar vår ö.
Jag hoppas att det inte är mer bebyggt än det är
nu, jag hoppas att det inte blir en ”förstad” med
den trafik det medför.
En fortsatt framgångsrik kommun med fina naturområden och fina förskolor och skolor som når
goda resultat.
En fantastisk infrastruktur (stor brist idag)
Bevarande av kustremsan så invånarna på Tjörn
kan bada och vara nära havet.

Behålla Tjörns egenheter- viktigt. Naturen och
havet- tillgången till detta. Vacker bebyggelse
Jag vill behålla den ”lilla” folkmängden och lantlivet
Jag vill att Tjörn skall vara bevarat och inget nytt
Hisingen eller Smögen utan Tjörn, fisk i vattnet
och småbruk som producerar närodlat, inte att hela
kusten blir en enda gräddhylla, inga privat skyltar.
Hoppas det ser ut ungefär som idag. Men med
något fler människor och arbetsplatser på ön
Jag vill att Tjörn ska se ut ungefär som det gör
idag. Att själen är bevarad men att man samtidigt
har skapat fler arbetstillfällen så att folk slipper
pendla så långt bort.
Mer satsning på ryttarna. Som det är nu finns det
ingenstans man får rida i princip.
Annars är jag nöjd som det är. Vi har nog med
bebyggelse här. Det behövs inte mer!
Att det ”lilla” består

Jag vill att landskapet ska vara bevarat och att
kommunen blir strängare mot såna som vill exploatera. Jag hoppas att Tjörn vinner Europarådets
landskapspris!
Ett fortsatt trivsamt samhälle där gemenskapen
speglar ”lugnet”.
Att folk inte flyttar härifrån, utan har råd att bo
kvar och arbeta i kommunen.
Att förskolorna får mindre barngrupper och likaså
skolor.
Fortfarande en ö med härlig västkustkänsla. Fina
små, varsamt utbyggda samhällen.
Omväxlande natur - ingen bebyggelse som bryter
siluetterna på bergen.
Att det inte har förlorat sin själ
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Fint, som idag.
Vill: Inte alltför annorlunda.
Förhoppningsvis fortsatt möjlighet att lättvindigt
komma ner till havet.Det är det som skiljer Tjörn
från Västergötland, mfl landskap utan havskust.
Det är en Gudagåva att förvalta som Tjörnborna
har,den kan inte ersättas eller köpas för pengar.
Vår allemansrätt är också värdefull. Alla oberoende av ekonomi har rätt att vistas på dessa makalösa områden.
Det är en värdefull och spännande miljö för alla
åldrar.
För egen del hoppas jag att Tjörn har behållit sin
karaktär som kustkommun och inte blivit en förort
till Göteborg.

Tjörn är fortfarande en idyll att bo på. Inte exploaterad av privata byggherrar, utan varsamt bebyggd
över tid.

Jag vill att Tjörn ska var sig lik. Låter kanske bakåtsträvande men är det inte.

Tror det ser ut som idag. Vill ha fler möjligheter
för äldre att bo på ett värdigt sätt

Hoppas att man tar vara på naturvärden, inte bygger för mycket i allmänhet och inte i vattennära
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lägen i synnerhet! Särskilt hoppas jag att man tänker sig för innan man bygger stora anläggningar
som stora småbåtshamnar och på alla fria ängar.
Jag vill att man bevarar det fina kulturlandskapet!
Hoppas att man inte bygger stora flervåningshus
som syns från havet. Inte för mycket vindkraftverk.
Som nu fast något fler innovativa och kreativa
året-runtboende samt 0 bilköer till och från GBG.
Jag hoppas att det är ganska bevarat och inte för
mycket stora villaområden eller industrier byggda
eller att det har blivit för statsliknande
Hoppas att samhällen som Klädesholmen, Stockevik, Nordviksstrand, Björholmen, Härön, etc,
får behålla sina karaktärer. Att det blir stopp på
vansinnesbyggandet som den nuvarande bebyggelsen på Malaga, Nordviksstrand, Rönnäng och
den planerade byggnationen i Stockevik, etc!
Jag vill att Tjörn i framtiden skall vara en bevarad
idyll med naturvärden och skärgård intakt. Jag vill
inte att Tjörn exploateras för mycket
Fortsatt välbevarade natur och havsmiljöer i
samklang med ett inte alltför överbefolkat område.
Bygg ut Skärhamn och de områden där det idag
finns kommersiella aktiviteter, men rör inte andra
naturliga fiskebyar, stränder, vikar, klippor, låt de
vara oförstörda. Vi tror att det är främst det som
lockar folk till vårt Tjörn.

men
Som idag, blandning åretruntboende och sommargäster, och fin natur och härliga bad.
Förhoppningsvis ska det fortfarande finnas kvar
små oförstörda samhällen och outnyttjade små
badvikar dit man kan ta sig med cykel eller till
fots. Att som byggargument använda ”Det är ju så
pittoreskt. Det är klart att vi måste bygga där så att
fler kan få uppleva det” funkar inte. Hur mycket
av den känslan finns kvar när man klämt in 150
nya bostäder och fördärvat hela miljön? Då är det
inte så pittoreskt längre och alltså inte heller lika
attraktivt. Jag vill att unga ska få möjlighet att bo
på Tjörn och njuta av vår vackra ö.
Jag tycker allt är bra!
Bevarad bebyggelse, natur och åtkomlighet till
stränder för alla. Bygg ej sönder ön, låt den vara
pittoresk jämfört med Göteborg
Ett fortsatt levande skärgårdssamhälle som värnar
om skärgårdsmiljön, naturen och det typiska för
Tjörn.
Att den äldre bebyggelsen inte glömts bort och
bevarad natur, inte glömma att Tjörn är en ö med
begränsad yta
Tänk inte kortsiktigt, naturvärden skall finnas kvar
för kommande generationer.
Stopp för kortsiktig och ogenomtänkt exploatering

jag vill bevara samhället
Jag vill att Tjörn ska se ut ungefär som det gör
idag. Den där gamla känslan, men jag tror inte
någon vill lyssna på vad jag skriver
Det viktigaste för mig är att man inte exploaterar
Goviken och det området som ligger omedelbart
innanför. Detta är vår oas och ett underbart naturområde.

Jag vill ha Tjörn precis som det är idag.
Man ska inte förändra för sakens skull. Självklart
kan fler människor flytta hit men det måste följa
samma takt som infrastrukturen
Som det är nu
som det ser ut nu men bättring på alla punkter
som det är idag, det är därför vi vill bo här

Att det fortfarande kan få vara det paradis det nu
är utan en massa hyreshus och dyl.
Fortfarande en ”orörd” pärla som inte har byggts
ut eller exploaterats. Det är den värsta mardröm-
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INFRASTRUKTUR/NY FÖRBINDELSE/KOLLEKTIVTRAFIK
Att fortsättningsvis vara en trygg kommun att bo i
genom planering av bostäder och kommunikationer.
En kommun som fortsatt är präglat av kustsamhälle idealen men som moderniserats och som har
tätare till service samt bättre kommunikationer
En ny förbindelse till fastlandet.

Genom bättre tillgänglighet (ny förbindelse) har
näringslivstillväxten tagit fart, samtidigt fört med
sig ökad nybyggnation i boende. Framför allt har
ny typ av närlingsliv valt Tjörn som etableringsort.

För att koppla ihop Tjörn med Storgöteborg behövs det ytterligare förbindelse med fastlandet. Vi
kan inte komma ifrån att det är en stor utpendling
till Storgöteborg och då behövs ny förbindelse
från t.ex. sydvästra Tjörn för att attrahera fler
fastboende

En lättillgänglig ö med en ny förbindelse till fastlandet pga det ökade antalet invånare på ön.

Bra kommunikationer med ny tågstation vid
Nösnäs. En bro vid Svanesund som avlastar Tjörn.
Gärna en tågtunnel mot sydost. Simhall i Kållekärr.

Tunnel eller broförbindelse bör ligga i Vallhamn
och inte i Rönnäng. Det är redan nu mycket trafik
sommartid i Rönnäng

Bättre kollektivtrafik så jag slipper ha bil till jobbet.

Gärna en tunnel till Kungälvs kommun. Annat
färjeläge så man slipper åka genom sundet till
Rönnäng

Om det blir någon ny förbindelse med fastlandet.
Mycket trafik är ju på Wallhamn där måste ju vara
lämpligast

Gång- och cykelvägar efter 160 och 169. Bättre
kollektivtrafik, max 45 min från nordöstra Tjörn
och 1 timme 15 från södra Tjörn.

Förhoppningsvis cykelbana längs väg 160.

Spårbunden trafik mot Göteborg, så att rese tid
blir halv mot i dag.
utveckla HELA Tjörn och inte bra syd/västra
Tjörn.
ta tag i vattenfrågan och avlopp för hela Tjörn.

Ett samhälle som har fått en genomtänkt infrastruktur med en förtätning som finns på promenad
avstånd från vattnet men som inte skadar eller
tränger undan tillgängligheten för ALLA att nå
stränder och bryggor.

Kraftig utveckling av kollektivtrafiken

Förbättra pendlingsmöjligheterna med Göteborg
vilket skapar förutsättningar för fler och yngre
människors boende

Vi har fått en annan närhet till Gbg genom en ny
tunnel till fastlandet från Rönnäng
Service utspridd över fler samhällen, ej allt i Skärhamn.
En härlig ö att bo på, med snabba bussförbindelser
till Göteborg utan att behöva passera Stenungsund
(då tar det minst 1h 30 min) och därmed mindre
trafik på Stenungsö-bron.
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Jag hoppas verkligen att infrastrukturen byggs ut
innan någon som helst bebyggelse kommer till.
Om infrastrukturen tillåter fler bostäder så är min
förhoppning att en varsam utbyggnad av våra samhällen sker så att den unika karaktären bibehålls.
Inga fler vansinnesprojekt a la malaga kommer till
stånd.

Bättre kollektivtrafik speciellt kvällar och helger.

Kraftigt utbyggd kollektivtrafik för ett Rundare &
Hållbarare Tjörn. Ett Tjörn där det ges möjlighet
för alla samhällen och utvecklas. Fler åretruntverksamheter. Nytt resecentrum vid Nösnäs så att
resor till/från Göteborg blir bättre/snabbare.
Om det blir en ny förbindelse till fastlandet en
förstad till Göteborg vilket har för- och nackdelar
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En bra alternativ förbindelse så man slipper köa
över bron.

Jag hoppas att Tjörns vackra natur finns kvar men
fler cykelvägar och kanske en simhall.

Utbyggt VA-nät, Utbyggt IT-nät, Bredare vägar,

Det finns en simhall och bättre cykelvägar

Bättre kommunikationer!

Mycket mera hus, gångvägar, simhall

Simhall, ny skateramp, renoverad ishall.

Fler idrottshallar, ishall Myggenäs, fler cykelbanor

Det ska vara en simhall och tivoli. Mycket bra.
Hästar som man får gratis rida på. Många båtar
och fler som paddlar kajak.

Jag tror att det blir fler båtplatser, mer idrottshallar
tror jag. Jag vill att det ska bli mer fotbollsplaner
Mer simhallar/idrottsplatser t.ex som Sundahallen.
Mer miljövänliga blir och bussar.
Mer cykelvägar och utlåning av elcyklar.

Det finns en simhall!
Det ska vara mer tivoli

Cykelbanor, trafiksäkra överfarter
Som det gör nu, ingen ändring. Mer hästturer, Inte
mer folk. Inte mer folk som kommer från andra
länder. Men hästar, djurparker.
Motorcrossbana, bmx-parker
Jag vill att det är likvärdigt som idag men jag vill
ha en simhall, bättre cykel, gång och ridvägar.
Jag hoppas att det finns en simhall.
Simhall och äventyrsbad, caféer som är öppna året
runt.
Hoppas på alternativ förbindelse till fastlandet.
Befintliga orter mer välutvecklade inom infrastrukturen. För övrigt bibehållen natur och skärgård! Mer vandringsleder samt cykelvägar.
Funderar på att flytta ifrån Tjörn på grund av urusel kollektivtrafik till Stenungsund och Göteborg
Att man kan komma lättare till Gbg eller Kungälv
med broar eller tunnlar.
Ingen ny förbindelse - detta skulle ödelägga hela
sydöstra Tjörn.
Ingen hamn i Goviken.
En simhall, mer folk
Badhus, shoppingcenter, natur, frihet, djur och
bondgårdar, fräscha badplatser

Jag tror att det kommer finnas köpcentrum på
Tjörn.
Superduper smart kollektivtrafik. Cykelled runt
Tjörn. Vandring/gångbana runt Tjörn. Tåglinje
Jag vill att Tjörn ska ha Elgiganten, MediaMarkt,
Gamesstop och KappAhl och Lindex. Då skulle
det vara roligt.
Mer ridleder och större och finare ridklubb. Mer
butiker. Fritidsgård. Mer ljusa gångvägar. Mer
caféer.
Modernare. Finare hus. Höghus. Simhall. Fler
fotbollsplaner.
Det jag hoppas mest på är att vi har en simhall här
då och gärna mer klädbutiker.
Jag vill att det ska finnas en konstgräsplan och en
Simhall. Annars vill jag att det ska se ut ungefär
likadant.
Cykelbanor överallt
Bättre kollektivtrafik och fler cykelvägar mellan
Rönnäng och Wallhamn.
Jag hoppas att de satsar mer på idrotten med
konstgräs och hallar för träning och en simhall.

Tjörns kommun - Bilaga antagandehandling maj 2013
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Ordmoln som visar vilka ord som nämns oftast i medborgarnas
svar på frågan ”Hur tror/vill du att Tjörn ser ut år 2025”
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STÖRRE INFLYTANDE FÖR MEDBORGARE
Bilar överallt, bryggor överallt, hus högt och
lågt, ingen fisk i havet, båtar/scootrar som väsnas
kör kors och tvärs, nedlagda jordbruk, puttrande
syrefria havsvikar på väg att växa igen, långtradartransporter med mat från fastlandet.
Ett enstaka naturreservat kvar (gissar på Ängen på
Härön).
Felet med hur Tjörn utvecklats sen bron kom på
60-talet är att man försökt gissa sig till vad som
kan locka hit stadsbor och fastlandsbor. I stället
skulla politikerna frågat bönderna och fiskarna
som bodde här vad de ville ha/saknade. Om och
hur de vill utveckla turismen. ”Sommargästerna”
sågs inte med blida ögon tror jag och det som skett
med bebyggelsen sen dess har ofta gått på tvärs
mot tradition och beprövad erfarenhet.
Medborgarna bör få större inflytande över sånt
som ska ske i samhället innan ett beslut klubbas av
styrande politiker.
Att demokrati råder för oss Tjörnbor. Att inte här
är överbefolkat för ön håller inte för detta. Att
inte bara kusten växer utan att vi boende i det inre
Tjörn kan se att våra barn får bo och bygga här.
Tyvärr tror jag inte att det kommer att bli så stora
förändringar. Här har alltid funnits stora visioner,
och ibland även kraftfulla beslut, men det händer
sällan att det leder någonstans. Det är bara småsaker man lyckas förverkliga mellan bytena i den
politiska majoriteten. Dessutom verkar omsättningen på tjänstemän i kommunen vara förödande
för takten i genomförandet av beslutade åtgärder
samt kunskap om rådande förhållanden. Om man
fick önska, så skulle man vilja ha en rejäl satsning
på infrastrukturen så att människor kan få bygga
och bo i samklang med naturen och inte tvingas
tränga ihop sig på små områden.
Ett levande samhälle med fastboende som kan
verka på ön.
Jag ÖNSKAR att det då är en ö där man satsar på
lokalbefolkningens önskemål, istället för som nu,
detta fjäsk för sommargäster... Hela ön står på tå
några få månader. Illa

Jag vill att vi har levande kustsamhällen där 90%
av fastigheterna bebos av åretruntboende. Våra
barn har möjlighet att bo kvar och arbeta i kommunen ifall de vill. Det finns möjligheter för oss
som är till åren att vi kan bo kvar i de områden vi
bott i hela våra liv och att vi respekteras som kommunmedborgare.
Hoppas att Tjörn är bättre på att ta hand om sina
äldre. Lägga pengar på att göra boende fina och
hem trevliga. Ha fler aktiviteter för de gamla och
att personalen ska ha tid att ta hand om våra äldre.
Är anhörig och ser själv hur personalen på boende
är stressade och har alldeles för mycket att göra
och inte hinner sitta ner och prata med våra äldre.
Hoppas verkligen att Tjörns kommun tar tag i
vården så att våra äldre ska få en bra och trivsam
vård.
Väsentligt förbättrad kommunikation med invånarna. När förslag och idéer lämnas till kommunen bör ett brev omgående återkoppla och bekräfta
mottagande och vad som sedan ska hända med
förslaget.
Tonen mellan kommunala förvaltningschefer/
tjänstemän och oss invånare är - min erfarenhet
- högdragen, myndighetsutövande, hotfull och
oförskämd! God ton bör vara en självklarhet i
kommunikationen mellan kommunala företrädare
och medborgarna och bör ingå i Tjörns kommuns
värdegrund
Ett levande Tjörn förutsätter en satsning på UTVECKLING AV DEMOKRATI. Är politikerna
intresserade? Förslag i så fall: Skaffa lokal TV-kanal där alla offentliga politiska möten direktsänds,
alternativt lägg dem på nätet så att en barnfamilj
i Myggenäs/Höviksnäs med omnejd lätt kan följa
t ex en fullmäktigemöte trots att man pendlat och
hämtat på dagis!! Vem orkar och kan ta sig till
Skärhamn för att delta om man är i den situationen?
TILL POLITIKERNA: Våga visa er och arbeta
för att skapa dialog, inte bara i Skärhamn. Ta den
moderna tekniken till hjälp och satsa på att vara en
spjutspetskommun i demokratiutveckling i HELA
kommunen. Annars blir det kanske svårt med
förnyelsen till år 2025. FÖRSLAG: Varje utsändelse ska följas av en ”ring in” möjlighet. Så får
man förhoppningsvis ett intresse för politiken och
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delaktigheten i det offentliga livet på Tjörn oavsett
avstånd till fullmäktigesalen.
P.S politiker!! Förslag: Gå en liten kurs i kommunikation och allmänt snyggt och respektfullt
uppträdande. Den pajkastning som tydligen blivit
en tråkig vana är inget att visa upp för sina väljare
i TV- rutan. Bättre upp .D.S

låt sommarhus vara sommarhus och resten till
bofasta.

BARA SOMMARGÄSTER

Hus överallt för rikemansfolk med egna badplatser

Jag vill att de satsningar som görs skall göras
klokt så att vi inte får en ö som exploateras av folk
som har råd att lägga 5-10 miljoner på en nybyggd
”sommarstuga” med havsutsikt som används
7veckor om året.
Jag vill att de havsnära områdena skall ha sparats för alla invånares glädje och rekreation. Jag
hoppas att politikerna inte bygger de avskyvärda
höghus som är planerade vid Havsporten och på
Mossholmen, de som kommer att bryta den vackra
horisonten i öster där hav och berg möts.

Tyvärr fler sommarboende eftersom alla tomtpriser trissas upp så ungdomar inte har råd å bygga/
köpa hus.

En levande ö där inte endast sommargäster bor i
kustsamhällena.
Är tyvärr rädd att här enbart bor äldre samt rika
sommargäster.
Tjörn kommer att vara sommargästernas ö. husen
som säljs nu kommer att köpas utav sommargäster
och fler och fler åretruntboende kommer att flytta.
Jag hoppas att Tjörn inte kommer att exploateras mer ut mot havet. Jag vill ha fri kust utan en
massa hus som ligger innanför strandskyddet eller
är alltför synliga från havet. Jag vill kunna besöka
de små byarna och fortfarande finna att de är små
vackra kuststäder. Jag vill kunna gå längs med
kusten utan att behöva vika undan för att jag går
förbi någons hus. Nya hus som byggs vid havet
bebos nästan endast av personer som har mycket
pengar och de har råd till stora hus, stora båtar och
har råd att bygga stora bryggor som jag tycker förstör idyllen av ett litet samhälle. Jag vill att Tjörn
behåller kusten intakt så att turismen kan öka och
fler kan besöker kusten istället för att bosätta sig
där.
Inga sommarbutiker, mindre med sommargäster. inga sommargäster som köper bofasta hus,
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Vi får hoppas att gamla och unga har möjlighet till
att bo kvar på ön.
Så att det inte blir ett semesterort för penning täta
människor

jag tror att det kommer att bli fler äldre och sommar boende som bor här och det orora mig starkt.
Står o bockar o bugar när sommargästerna åker
hem
Lös inte heller Göteborgarnas problem med att hitta båtplatser, och det är ty endast 2-3 veckor som
de behöver gästplatser - det måste kanske lösas på
ett sätt, men bygg där det redan finns båtplats.

MER TURISTER
Jag tror Tjörn blir ännu mer turistinriktad. Stort
med miljöturism, fiske, säl o fågelskådning. Man
åker till Tjörn för att bada. Kanske ett stort havsbad inomhus.
Ökad turist utbud, gärna med en bättre marknadsföring som skapar arbetstillfällen.

HELA TJÖRN UTVECKLAT
Det finns en ny bro eller tunnel till fastlandet mot
t.ex Kode alternativ att infrastrukturen är förbättrad. Horisontlinjen förstörs inte av en massa
vindkraftverk överallt. Det är inte för mycket folk
på ön - man kan inte bygga överallt och förstöra
miljön och naturen och få bygga hur som helst.
Det finns fler små livsmedelsaffärer i de mindre
samhällena så man slipper åka långt om man t.ex
bara vill köpa mjölk och smör.
Hela Tjörn skall utvecklas. inte bara sydväst t ex.
Rönnäng, Skärhamn utan Klövedal, Kyrkesund
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och Skåpesund- Lilla Askerön med tex. äldre
boende och hyreshus.
Vi bör bevaras utan att stagnera. Det ska finnas
möjlighet att bygga nytt och modernt och innovativt men de områden som har kulturarvsvärdensom skärhamns gamla delar och viktiga kuststräckor, de delar som vi idag ser som avgörande
för vår trivsel måste skyddas för framtiden. Vi ska
vara en unik plats i en allt större storstadsregion
kring Göteborg som ger andra kvalitéer för de som
vill kunna ha ett kvalificerat arbete i Gbg men
ändå inte bo i staden.
Här finns möjlighet till både spets och bredd i
konst, kultur och fritidsverksamheter för alla oavsett kön, funktion och socioekonomisk bakgrund.
Fler mötesplatser för samtal med många aktiva
deltagare.
levande ö inte bara Skärhamn
Ett stort idrottscentrum med simhall kanske
beläget vid Kållekärr så det blir nära för alla. Ta
vara på platsen för Sagabiografen bättre. Göra ett
kombinerat kulturhus/museum där.
Hoppas att kommunkontor och tandläkare placeras
i Kållekärr så alla kan få lika stor tillgänglighet
dit.
En blomstrande ö, att öarna runt Tjörn räknas med
när med planerar för ”Möjligheternas ö”. Mer
levande öar året runt.
Vill att det är en levande bygd där alla byar lever.
Att Klövedal/Kyrkesund införlivas i övriga Tjörn.
Likaså Hakenäset m.fl orter så det inte blir sommarstugeområden. Ställ krav på sommarboende.
Att havsnära hus inte kan stänga av att vi andra
promenerar vid havet. Öppet för alla, tågförbindelse över till Tjörn som hänger under bron.
Fler kulturvandringar så folk lär sig vår ö
Fler affärer och restauranger nära Höviksnäs
Fler boende i Höviksnäs

Satsa på det kreativa och på fantasin. Hela Tjörn
skall leva alltifrån Myggenäs i öst till Skärhamn
och öarna. Satsa på TURISM men värna om
naturen (annars finns det inte kvar det som lockar
turisterna)
Satsa på KULTURLIVET, här finns mycket att
utveckla.
Utvecklat jordbruk
Jag vill att det ska vara mer bondgårdar och mer
idyll. Öppna fina landskap med kor som betar.
Och att man inte bygger på värdefull mark som
kor kan beta på.
Jag vill att vi bevarar landskapet ungefär som det
är idag. Min önskan är att vi skulle använda oss av
mer närproducerad mat - inom de områden som
det fungerar. De som vill och kan driva jordbruk
bör erhålla ekonomisk stöd för detta. Det är inte
försvarbart att frakta kött från Brasilien eller
Irland. De kommunala inrättningarna borde föregå
med gott exempel och försöka ta kött/fisk/kyckling/mjölk från Tjörn
Att det fortfarande finns öppna fält, att jordbruket
finns kvar att inte delar av Tjörn växer igen
Tror att Tjörn tyvärr kommer att se ut som en typiskt tråkig förortskommun till Göteborg. Vill och
hoppas att Tjörns Kommun vågar gå mot strömmen och värna om de småskaliga jordbruken och
värna landsbygden. Jag är livrädd för de ”plåtskjulsområdena” ni planerar i Svanvik. Var försiktig med den lilla orörda mark som finns kvar.
Många får som betar på ängar och klippor, levande landsbygd - fiske, jordbruk, möjligheter att
försörja sig småskaligt

EKOLOGISKT
Ekologiskt tänk ex. cykelvägar, elstation för bil.
Jag hoppas att Tjörn odlar och säljer sina egna
grönsaker, slaktar och säljer sitt eget kött, mer
närproducerat inget import,

Bevara Tjörns kust från exploatering.
Låt hela Tjörn få leva, även öarna.
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Jag hoppas att det inte finns en massa hus högt
uppe på bergstopparna. Jag vill se flera kossor
och färre hästar. Jag vill ha fler betande djur som
ser till att fina skogsgläntor inte växer igen. Jag
hoppas på färre bilar. Fasar för att Tjörn blivit
en förstad till Göteborg med tillrättalagda parker
istället för natur.
Vi använder vår skog och mark för bra och positiv
rekreation i småskalighet.
Satsar på ekologisk odling
Mer miljövänligt
Spara all natur, satsa på kulturlandskap, sälj in,
visa upp, få folk att bevara för att få lära sig slå
med lie och bygga egna kärvar med stolthet.
Mer kretsloppstänkande. Biogasanläggning i STOregionen. Utnyttja det som finns utan att exploatera det.

FLER YNGRE
Det ska finnas saker för unga för just nu så har
unga nästan inget att göra på Tjörn så dom sticker
till Stenungsund och jag vill bara säga att just nu
är skolan SKIT.
Fler ungdomar kvar på Tjörn

BARA ÄLDRE
2025 har befolkningens medelålder ökat. De yngre
har flyttat ut. Under vinterhalvåret kommer fler
hus att stå tomma. Servicen för de helårsboende
har blivit sämre och arbetstillfällena färre. De som
bor kvar orkar inte med den service och vård som
sommarfolket vill ha. Detta är inte vad jag vill!

Jag önskar att det ej sker någon vindkraftsetablering på Valberget eller Gunneby då jag bor nära .
Detta skulle medföra en sämre livskvalite för mig
och min familj och mångra andra familjer/ personer och ur ett ekonomiskt persektiv värdeminskning av bostad. Dessutom har vi redan verk idag
på ÖN, det är bevisat att ej vara en kostnadseffektiv alternativ energikälla. Det är investeraren
som subventioneras kraftigt av staten och markägaren som tjänar pengar på verken på bekostnad
av oss närboende. Tjörn är nära på en för liten Ö
för nya stora Vindkraftverk ( tänkta ca 150m höga)
för att det inte skall störa närboende. Varför inte
placera nya verk i Skärhamn där blåser det mycket
eller störs man mer som individ där? Snälla ,tänk
efter ordentligt innan beslut tas och försök att sätta
er in i situationen för de personer som drabbas av
en ny etablering och rösta inte ja bara för att du
inte drabbas.
Sverige är fullt av lämpligare platser och ödemarker där ej folk bor i närheten.
Jag vill att man fram till 2025 och därefter tar
större hänsyn till individen, det tycker jag kännetecknar en bra kommun.
Tyvärr tror jag Tjörn kommer vara sönderbyggt
och se ut som ett industriområde. Vild natur, djur
och möjlighet till tystnad kommer vara förlorat.
Snabbare beslutsgång i kommunens nämnder och
av tjänstemän.

Om inte kommun satsar på unga och medelålder
så kommer det att vara ett stort ålderdomshem !

Förort till Gbg

ÖVRIGT/NEGATIVA ASPEKTER

Jag tror att tjörn är helt fördärvat. Hus överallt,
inga kor eller jordbruk.

Att skolan får bättre resurser vad beträffar lärare
och lokaler så de barn som behöver extra stöd ges
den möjligheten i tidigt skede. Se bara på hur UCT
skötts de senaste åren med ständiga neddragningar
och nedläggningshot vilket får elever att avstå att
söka utbildningarna med för litet elevunderlag
som följd, lärarna har ingen egna datorer eller
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arbetsplatser skall det behöva vara så år 2011? Jag
hoppas lärarnas status höjs rejält och att man ser
vilk vilken viktig roll de har i samhället och inte
tar deras kall för givet!!! Hoppas detta kan ske
tidigare än 2025.

Med tanke på nuvarande bergssprängningstakt är
väl ön helt utplånad. Inget att se fram emot.
Jag tror att det finns hus på varenda bergknalle
som kan tänkas ge en glimt av havsutsikt. Det vill
jag inte.
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Jag tror att kommunen har gett många dispenser
när det gäller strandskyddet - det vill jag inte.
Så som beskrivs i Översiktsplan 2012, versionen
som gick ut på remiss.
Jag vill att det även i fortsättningen skall vara en
plats där ” fattig” och rik bor sida vid sida .
Jag vill att landskapet inte skall växa igen och här
behövs åtgärder.
Jag vill att det skall finnas enkla bostäder utan spis
o kylskåp för det kan man köpa på ”returvaruhuset”. Annars blir det bara rika som bor här.
Odla odlingslotter så att de som vill kan ha närodlat.
Jag vill att ni har nära dialog med människor när
ni planerar kommande bostadsområden.
Ja det är inte byggherrar som skall bestämma.
Jag vill att turismen skall utvecklas så att den ger
fler arbetstillfällen men underlätta INTE för fler
”sommarstugeområden” typ Havsporten .
Infrastrukturen är alltid aktuell.Cykelleder /kombnerat med ridled bredvid och givetvis bussar men
små matarbussar eller taxi bortsett från de stora
lederna Blir tokig på alla stora tomma bussar .
Äldreomsorgen: Om 15 år finns det många 40
talister som behöver stöd och hjälp.
Om detta skall fungera bra 2025 behövs kunskap
om de krav som dessa ställer .Jag vill att man
2025 tar hänsyn till detta annars blir det dyrt.
Boendet är viktigt fråga hur de vill bo och vad det
får kosta.!!

Att strandskydd och djur och natur skyddas så att
skärgården fortfarande har en attraktionskraft för
alla och inte bara för de som bor nära vatten. det
är nu vi fattar rätt beslut som vi ger vidare.
Familjerna har tröttnat på de stora instiutitionsförskolorna, så som den i Rönnäng med över 42 barn
på varje avdelning. Föräldrar vill ha trygga barn
som hinner bli sedda!
Barnfamiljerna har tröttnat på Kommunens ”skolbussar”, föräldrarna flyttar till en kommun där
deras små barn slipper att stå utmed 80-vägar på
morgonen i mörkret med ansvar för eget busskort.
Närheten till Stenungssund och det faktum att
politikerna på Tjörn inte kunnat dra åt samma

håll har skapat ett delat Tjörn. De som bor på
NO sidan blir svåra att locka till Skärhamn som
är öns centralort. Om inte västra Tjörn ska bli ett
kapitalinvesteringsobjekt för norska lycksökare
och nyrika Göteborgare utan en levande bygd med
arbetande ungdomar, måste det finnas en långsiktig strategi.
1. Samla skola och annan central verksamhet till
ett begränsat område som kan nås med kollektivtrafik från alla i kringområdet.
2. Bygg billiga bostäder (ej strandnära) hyresrätter.
3. Hjälp till att öka konkurrensen inom matvaruhandeln.
4. Subventionera bönder som vill hålla gamla
leder öppna för friluftslivet.
5. Närheten till Marstrand som Sveriges segelsportscentrum har inte uppmärksammats.
Rönnängsområdet borde vara en naturlig servicestation för seglare och andra besökare vid
sommarens stora seglingsevenemang. Här skulle
kunna finnas industri för båtbygge, underhåll,
seglarskola, hotell och annan service (ev båtplatser
för besökare) Båtuthyrning som riktade sig mot
Marstrandsfjorden som segelcentrum.
6. Se till att man kan komma ner till stränder
överallt. Förhindra boende i sjöbodar och på industriområden. Håll gamla stigar och leder öppna.
Men framför allt- skapa arbetstillfällen och billiga
bostäder för ungdomar. Skolan är den viktigaste
biten, näst hemmet. Här skapas grundläggande
värderingar. Se till att vi har bra betalda lärare och
Sveriges bästa skola!
Slutsats:
Jag vill att västra Tjörn ska bli så attraktivt så att
vi kan konkurrerra med Stenungssund och Göteborg om ungdomarna. Men då måste vi visa dem
i skolan att vi gillar dem. Att det är lätt och billigt
att ta sig till fritidsaktiviteter. Att det finns jobb
som väntar och billiga bostäder att flytta in i. Ungdomarna står alltså i centrum och på dem bygger
vi samhällets framtid. Den största delen av dagen
tillbringar de i eller i närheten av skolan. Där
formas till största delen deras värderingar. Skolan
har en central roll i samhället och bör därför ges
högsta prioritet. Skolan är idag alldeles för åtskild
från övriga samhället, särskilt på västra Tjörn.
SÄTT SKOLAN I CENTRUM. Skolan ska ej vara
en förvaringsplats, utan ett centrum för samhällets
värderingar och framåtanda.
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Jag tror att det finns fullt av villor byggda tätt, tätt
i områden där det inte finns en sida på tomten utan
insyn, med stora plank i tomtgränsen för enskildhet.Ev.träd,buskar.Villor byggda på höga
berg eller vid havet,vattnet. En lång kö över Tjörnbron morgon fm och kväll. Långa väntetider. En
åldringsvård som fungerar dåligt.Lite personal och
många gamla får inga valmöjlighet att välja p.g.a
för lite vårdinrättningar.SAKNAS PENGAR!
SAKNAS PENGAR! ÖNSKEMÅL:Få bygga
villor på den plats där det önskas.(VA finns bra
lösningar) etc.Fler lägenheter så den som önskar
skall kunna få en lägenhet, ung medel-gammal.
Billiga lgh. Bra åldringsvård tillräcklig personal
som kan vårda och visa omsorg. Att alla politiska
partier på Tjörn tänker på Tjörn Ön och är villiga
att satsa gemensamt och inte bara efter partiboken.
SUNT FÖRNUFT! Och till sist en bra ekonomisk
planering! utan alla dessa dyra konsulter. Ingen
större förändring med tanke på det lilla som hänt
hittills under 2000-talet.
Tyvärr inte så genomtänkt.
Ett vattennät som läcker som ett såll.
reningsverk som är underdimensionerat och får ta
emot ifrån gbg då det blir större.
Rika norrmän i de nybyggda områdena som
byggs/ skall byggas, svindyra arrenden
Fortsatt förstörelse
Ridled som binder samman många stall på ön, så
att de slipper rida på cykelbanorna
Horisonten är ren från vindkraft
Det värsta är att jag tror att man märker konsekvensen år 2025 av det dåliga underhåll som är nu
2011. Man verkar tänka mycket kortsiktigt inom
kommunen och inte se framtidens behov. Man
måste underhålla det man har innan man börjar
bygga nytt och bara låta kommunala saker förfalla.
Förhoppningsvis kan flera ytor användas till att
anlägga trevliga parker o större lekplatser istället
för villatomter eller annan magasins bebyggelse.
Har många gånger saknat parkbänkar och papperskorgar på de leder och gångvägar somm finns. Hur
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ska man kunna plocka upp efter hunden tex, när
man sedan får bära påsen i 1 timma ? Eller bara
kunna sätta sej o njuta en stund. Finns många fina
promenadstråk här, men det är allt också tyvärr.
Tänka mer på miljön, t.ex. fler som åker buss,
cyklar eller går.
Jättehögteknologiskt
Alla barn får en egen dator i skolan
Vi lockar tillbaks gamla Tjörnbor genom att
ordna events så att gamla träffas och återknyter
kontakten
Bättre barnomsorg är också ett önskemål. Att
minska antalet barn i grupperna hade inneburit en
jättevinst för hela samhället. Barnen är vår framtid, vi måste satsa på dem. Jag har faktiskt hört
föräldrar som planerar att flytta ifrån Tjörn pga
att barnomsorgen inte fungerar och det känns inte
OK.
Vi kan på de flesta platser lätt ha tillgång till
havet och den havsnära naturen, Det är orörd
natur som kan upplevas som den är. Vi som bor
på Tjörn går och cyklar mest och använder en väl
utbyggd lokaltrafik. Vi har mötesplatser för att
lära om havet och naturen och vår huvudsakliga
tema på rekreation innebär att det är lugn och ro.
Våra barn och ungdomar lär sig i lek och genom
spännande verkstäder att förvalta Tjörn som en
naturupplevelse och de har med sig en grundlig
kunskap om hållbar utveckling. De som besöker
Tjörn/turistar här gör det för att hitta en plats för
lugn och ro samt för det unika i en kommun som
har valt människors tillgång till natur och hav före
exploatering. Vi kommer få många turister som
söker sig hit i och med att vi är unika som väljer
ett annat spår/ett långsiktigt spår. De möts även
av en kommun som är proffesionell på miljö och
hållbar utveckling. Det är framtidens ö.
Vi svävar runt på elektriska moln och vi kan bara
trycka på en knapp så kommer det man vill ha.
Och robotar gör allting t.ex. lagar mat och allt.
”Yngre”/bättre/högre
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Transparens/effektiva förvaltningar o ansvarstagande/kompetenta tjänstemän

Vi som bor på Tjörn ska spara mer energi. Mindre
maneter

Jag bor i Gunneby. Jag är orolig över att jag inte
kan bo kvar om det blir vindkraft där. Jag är faktiskt jätterädd för att bo nära. Eftersom de länder
som har stor erfarenhet har ett minimum avstånd
på 1 km som säkerhetsavstånd.

Tillväxten sker under långsamma och kontrollerade former. Inga ”satsningar” som gör att endast
människor med mycket pengar kan komma o bo.
Biblioteket har fortsatta lika bra öppettider året om
som nu.

Öde små samhällen på vintern.

Rönnäng överst t v/ Pilane överst t h/ Barn och gamla på Sundsby nederst
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