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Bo Pettersson (S) kommun-
styrelsens ordförande.

EN ANNONSBILAGA FRÅN STENUNGSUNDS KOMMUN

Socialdemokraterna 
största partiet

Av kommunstyrelsens totalt 15 ordinarie ledamöter är tio 
av ledamöterna nya inför kommande mandat period. Mandat-
perioden 2014–2018 präglades av interna konflikter och byte av 
politisk ledning, där framför allt moderaterna stått i centrum 
för kontroverserna.

– Jag tycker att processen i Stenungsund ändå varit bra, trots 
det allmänt röriga valet, säger Bo Pettersson.

Bygga för bostäder och kommunal service
Stenungsunds kommun har en vision om att växa till 35 000 
invånare till 2035, i dagsläget bor det cirka 26 400 personer i 
Stenungsund. 

– Detta innebär att vi måste satsa på byggnation vilket i sin tur 
betyder att vi måste bygga ut förskolor, skolor och äldreomsorg. 
Dessutom behöver vi finna lösningar på trafiksituationen i Sten-
ungsund. Jag vill också få igenom byggandet av nya hyresrätter i 
Stenungsund som bland annat kan erbjudas till ungdomar, äldre 

och nya svenskar. Vi måste också bli bättre på miljöåtgärder.
Bo Pettersson beskriver sitt politiska driv med en vilja att 

skapa ett bättre samhälle för våra barn och barnbarn vilket bygger 
på ett hållbarhetstema; socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

– Fördelarna med att bo och leva i Stenungsund är många;  
man kan bo och arbeta i kommunen, man har ett stort utbud 
inom idrott och kultur. Det är även en trygg kommun med närhet 
till natur, hav och Svartedalens naturreservat och allt inom ett 
bekvämt avstånd till storstaden Göteborg.

Valet 2018 resulterade i att en styrande minoritet består av Socialdemokraterna, Centerpartiet,
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och det nybildade Stenungsundspartiet – som för första gången 
blev invalda i kommunfullmäktige och fick tre mandat.

– Tillsammans har vi 25 mandat av 51, vilket är ett minoritetsstyre som kommer att inne-
bära mer debatt i kommunfullmäktige och troligtvis också en hel del kompromisser, säger 
Bo Pettersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Valresultatet 
2018
Så här blev valresultatet  
och mandatfördelningen i  
kommunfullmäktige:
• Socialdemokraterna 
 27,21%, 14 mandat
• Moderaterna 24,96%, 
 12 mandat
• Sverigedemokraterna 
 13,22%, 7 mandat
• Liberalerna 7,16%, 
 4 mandat
• Centerpartiet 6,84%, 
 3 mandat
• Kristdemokraterna 5,35%, 
 3 mandat
• Stenungsundspartiet 
 5,34%, 3 mandat
• Vänsterpartiet 5,19%, 
 3 mandat
• Miljöpartiet 4,08%, 
 2 mandat

Tidigare har den som velat ta del av den informationen varit 
tvungen att besöka kommunhuset.

Tidpunkten då justerade protokoll publiceras på anslagstavlan 
styr tiden för överklagande av kommunfullmäktiges, kommun-
styrelsens, nämndernas och utskottens beslut. Från det att 
protokollet publiceras har du som är folkbokförd, äger en fastighet 

eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen, möjlighet att 
inom tre veckor överklaga beslut.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun 
ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslags-
tavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan. Den nya 
kommunallagen trädde i kraft vid årsskiftet 2017/2018.

Digital anslagstavla på hemsidan
Stenungsunds kommun har en digital anslagstavla som finns på vår hemsida, www.stenung-
sund.se. Här hittar du anslagsbevis för justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen, kommunens nämnder och utskott.

Vi vill bygga nya 
hyresrätter i Stenungsund. 

Vi måste bli bättre på 
miljöåtgärder
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Socialdemokraterna 
största partiet

En önskan är att hela 
kommunen ska 
leva utifrån sina 
förutsättningar 

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som täcker in hela 
kommunens yta. Planen ger sedan vägledning när kommunen till 
exempel tar fram detaljplaner och beslutar om bygglov. Den är 
inte juridiskt bindande och ska aktualitetsprövas varje ny mandat-
period. Att ta fram en översiktsplan är ofta en lång process. 

– Vi har arbetat med att ta fram en ny översiktsplan sedan 2016. 
Ett stort arbete ligger bakom oss och många av våra invånare har 
varit med och kommit med synpunkter i processen. Det är roligt 
med engagemang men innebär också en utmaning! säger Birgitta 
Wall, översiktsplanerare. 

Samrådet avslutades under våren 2018 och kommunen har 
efter det tagit del av alla synpunkter, vissa av dem kan innebära 
att förslaget revideras. Under utställningsperioden, som är nästa 
del i processen, har Stenungsundsborna möjligheten att på nytt 
att ta del av förslaget. Om allt går enligt plan kommer översikts-
planen att bli klar under 2019. 

Upplägg kring kommundelarna
I översiktsplanen har kommunen tänkt kring de olika kommunde-
larna utifrån de fyra klassiska elementen - jord, eld, vatten och luft.

Jord
Här under kan vi placera:
• Ödsmål
• Svenshögen
• Ucklum
Det är tre orter med stora möjligheter att 
utvecklas i ekologins tecken. Här finns stor potential och entre-
prenörsanda. Det finns sjöar, skog och öppet landskap.

Eld
Under eld kan följande orter placeras in:
• Stora Höga
• Spekeröd

• Jörlanda
Det är orter som är heta för bebyggelseutveckling. De är havs-
nära pendlingsorter med hög tillväxt.

Vatten
Vatten får symbolisera kommunens två största 
bebodda öar:
• Stenungsön
• Stora Askerön
På öarna finns bevarande- och rekreationsvärden. 
Det finns bad- och båtliv, kreativitet och kulturlandskap.

Luft
I kommunen finns också ett stort vildmarksområde 
som får stå för luft:
• Svartedalen
Svartedalen är mycket viktigt för friluftsliv, 
rekreation och turism.

Liv
Slår vi ihop alla dessa delar av kommunen hittar 
vi liv. Tillsammans knyter vi också ihop övriga 
delar av kommunen till en huvudort:
• Stenungsunds tätort
Stenungsund är en utpost mot öarna. Här finns 
stad, hamn, service, arbetstillfällen och bostäder.
Hela kommunen ska leva

– En önskan är att hela kommunen ska leva utifrån sina förut-
sättningar och sitt tema, säger Birgitta Wall. Därför tänker vi oss 
att jord + eld + vatten + luft = liv.

Illustrationer:  Åsa Lindborg

Ny översiktsplan för ett 
framtida Stenungsund 

Fakta om 
översiktsplanen
En översiktsplan beskriver 
hur kommunen på lång sikt 
önskar använda mark- och 
vattenområden och utveckla 
bebyggelsen. 

Alla kommuner ska ha 
en aktuell översiktsplan. 
Planen ger till exempel 
vägledning när kommunen 
tar fram detaljplaner och 
tar beslut om bygglov. 
Översiktsplanen är inte 
juridiskt bindande, men är 
en ledstjärna.

Stenungsunds kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, den beräknas vara klar under 
2019. En översiktsplan är en långsiktig vision om hur kommunens mark- och vattenområden ska 
användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas. Den fungerar som en samlad framtidsbild.

Så här används 100 skattekronor i Stenungsund
 25,62 kr 

             19,60 kr      17,15 kr 
                                  13,18 kr 
                                              10,03 kr 

                                              4,91 kr         5,06 kr 
                                                                     3,43 kr        0,99 kr

Grundskola Individ -och 
familjeomsorg

Vård -och 
äldreomsorg

Barnomsorg Gymnasie -
och  vuxen-
utbildning

Bibliotek, 
kultur 

och fritid

Gator, vägar, sam-
hällsplanering och 

räddningstjänst

Kommun-
gemensamt

 Politisk 
verksamhet
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Stenungsunds kommun 
växer och utvecklas. Ett av 
målen kommunen har är att 
öka antalet bostäder med 
minst 140 stycken per år 
under en femårsperiod. 

Bostäder
STENUNGSUND
1 Västanvindsgatan. Detaljplan 
pågår. Bostäder, handel och kontor. 
Ca 200 bostäder. Citycon.

2 Solgårdsterrassen. Detaljplan 
klar, byggnation pågår. Hyres- och 
bostadsrätter. Ca 270 bostäder. 
PEAB och Stenungsundshem.

3 CW Borgs väg. Detaljplan pågår. 
Bostäder, handel och kontor. Ca 
140 bostäder (varav 60 trygghets-
boende). Riksbyggen och privata 
exploatörer.

4 Hasselhöjden. Detaljplan pågår. 
Hyres- och bostadsrätter, ca 
300 bostäder och äldreboende. 
Stenungsundshem.

5 Kopper. Detaljplan klar. 
32 bostäder. Stenungsundshem.

6 Nyborgsvägen. Detaljplan klar. 
77 bostäder. PEAB.

7 Nösnäs 1:89. Detaljplan klar. 
35 bostäder. Privat exploatör.

8 Äggestorp 11:55. Detaljplan klar. 
10 bostäder. PEAB.

9 Norra Hallerna. Planprogram 
klart. Detaljplan pågår. Bostäder, 
förskola och service. Ca 400 bostä-
der i olika upplåtelseform. 

10 Centrala och södra Hallerna. 
Detaljplan pågår. Bostäder, skola 
och service. Ca 800 bostäder i olika 
upplåtelseform. 

STORA HÖGA
11 Getskär, Saltängen. Detaljplan 
klar. Bostäder i olika upplåtelse-
form. Ca 120 bostäder. Boskaparna 
och Bygg-Fast.

12 Spekeröd. Planprogram klart. 
Detaljplaner pågår. Bostäder i olika 
upplåtelseform. Ca 200 bostäder. 
Stenungsunds kommun och privat 
exploatör.

13 Anrås 1:242. Detaljplan klar, 
byggnation pågår. 19 bostäder. 
Privat exploatör. 

JÖRLANDA
14 Kvarnhöjden. Detaljplan pågår. 
Bostäder i olika upplåtelseform. 
Ca 300 bostäder. PEAB.

15 Kyrkeby. Detaljplan klar. 
24 bostäder. Privat exploatör.

UCKLUM
16 Grössbyn 1:34. Detaljplan klar, 
byggnation pågår. Ca 20 bostäder. 
Privat exploatör.

Industrimark
17 Munkeröd 1:12. Detaljplan 
klar. Industrimark. Badhustorgets 
Fastighets AB.

18 Stenung 4:56 (Gamla SIF). 
Detaljplan pågår. Industrimark. 
Stenungsunds kommun.

19 Kärr 1:1. Detaljplan klar. 
Industrimark. Privat exploatör.

20 Doteröd 2:1. Detaljplan klar. 
Industrimark. Borealis AB.

21 Jörlanda-Berg 1:66. Detaljplan 
pågår. Handel och småindustri. 
Stenungsunds kommun.

Svenshögen

Ucklum

Timmervik

Jörlanda

Stora
Höga

Ödsmål

Stenungsund

Stora
Askerön

2
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11

10

9

7
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1

21

20
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17

Bostäder

Industrimark

Planerat byggande i kommunen 
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Har du sett kommunens kartportal?
I Kartportalen kan du hitta mycket information om kommunen och även vad som gäller för en viss fastighet. 
Besök kartan.stenungsund.se

Stenungsund fortsätter att växa. Under 2018 har PEAB och 
Stenungsundshem tagit första spadtaget för bostadsområdet 
Solgårdsterrassen med upp mot 300 nya lägenheter, uppdelat 
i flera etapper. Ett flertal detaljplaner har startat såsom Norra, 
Centrala och Södra Hallerna med sammanlagt cirka 1 000 nya 
lägenheter. En ny skola i Norra Hallerna är också i fokus för att 
ytterligare kunna utveckla Hallerna. 

– I centrala Stenungsund fortsätter utvecklingen med vårt nya 
resecentrum och som första bostadsprojekt Västanvindsgatan 
där Citycon planerar cirka 200 bostäder. Byggnation för nya 
bostäder i Nyborgshöjd, Getskär och Nösnäs 1:89, nya verk-
samhetslokaler i Stora Höga Södra Industriområde, är andra 
pågående projekt, säger Stefan Svedhem.

180 000 nya invånare i Göteborgsregionen
Centrumutvecklingen med att etablera ett nytt centrum med 
stationsnära bostäder och handel ligger i linje med regionens 
strävan för ett hållbart resande och att stödja bostadsbyggandet 
utanför Göteborg. 

– Strategin är en följd av prognosen att Göteborgsregionen 
kommer att växa med 180 000 nya invånare till 2030 – där man 
vill att hela Göteborgsregionen ska leva och byggas för en hållbar 
tillväxt.

Stor efterfrågan på nya bostäder
Efterfrågan är stor i så gott som hela kommunen och man 
arbetar konstant med att ta fram detaljplaner och planerar för ny 
infrastruktur som behövs och möjliggör för ny bebyggelse.

– Den takt och storlek på våra pågående planer är ordentliga 
steg mot visionen om 10 000 fler invånare år 2035. Ett nytt 
centrum med handel och bostäder intill resecentrum med 
stjärntrafiklösningar och arbetet med att utöka Bohusbanan 
till kvartstrafik till Göteborg är garanter för att dessa planerade 
bostadsprojekt kommer fyllas. Men det kommer krävas fler 
planer framåt för att ytterligare fylla visionen, avslutar Stefan 
Svedhem.

Nytt centrum högst upp 
på agendan under 2019
Målet med Stenungsunds nya centrum är att skapa en bättre och starkare stadskänsla. Det blir 
mer utrymme för både handel och bostäder. Programmet inkluderar hela centrumområdet och 
ett nytt resecentrum.

– Detta innebär också omläggning av väginfrastrukturen för att möta alla byggplaner, säger 
Stefan Svedhem, strategisk projektledare för centrumutveckling.

Större bygg-
planer i korthet
•  Västanvindsgatan, 200   
 bostäder, handel och kontor

•  CW Borgs väg, 
 140 bostäder

•  Hasselhöjden, 
 400 bostäder

•  Norra Hallerna, 400 
 bostäder, förskola och 
 service

•  Centrala och Södra  
 Hallerna, 800 bostäder,   
 skola och service

•  Stora Höga: Getskär, 
 120 bostäder

•  Spekeröd: Kännestorp,   
 200 bostäder

•  Jörlanda: Kvarnhöjden,   
 270 bostäder

Visionsbild över nya Stenungsunds resecentrum.
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Spontanköpet blev en succé!

Paret var väl bekanta med Stenungsund sedan tidigare. Tyler är 
uppvuxen i Myggenäs på Tjörn och har gått på Nösnäsgymna-
siet. Förra sommaren spenderades mycket tid i just Stenungsund 
och därför blev det också naturligt att vända blicken norrut från 
Göteborg när de började leta efter ny bostad.

– Pappa skickade lite tips på lägenheter som låg ute till försälj-
ning i Stenungsund. Vi blev speciellt nyfikna på just den här 
lägenheten och bad om en förhandsvisning, säger Tyler och 
skrattar när han berättar att de ljög för mäklaren om att de hade 
ett färdigt lånelöfte.

Efter förhandsvisningen la paret ett bud på lägenheten – ett 
bud som säljaren godtog. Och saken var klar – nu hade Hanna 
och Tyler köpt en lägenhet.

– Många av våra kompisar har tittat på lägenheter länge och 
varnade oss för att det skulle ta tid för oss att hitta någon som 
vi ville köpa. Men vi kan säga att vi spontanköpte vår lägenhet, 
säger Hanna.

Trivs jättebra
Sedan första oktober 2018 är de nu Stenungsundsbor och trivs 
jättebra. Båda är nöjda över det breda utbudet som Stenungsund 

har. Ingen av dem känner ett behov att behöva åka in till Göte-
borg för att handla.

– Det känns som att Stenungsund verkligen satsar på utveck-
ling. Stenungstorg har byggts ut, Stenungsunds Arena är modern 
och har ett brett utbud av idrottsaktiviteter

Vi kan lätt ta oss in till Göteborg med kollektivtrafiken för att 
jobba och studera, säger Hanna.

Mix av allt
Båda är överens om att Stenungsund har en bra mix av allt – från 
en stark handel till blandad natur. Och närheten till havet är en stark 
anledning till att Stenungsund var ett självklart val att flytta till. 

– Jag tycker att min hemstad Avesta påminner mycket om 
Stenungsund. Vacker natur, ett behagligt tempo. Bonus är när-
heten till havet. Nu kan vi åka ner till havet utan att det blir 
ett sådant stort projekt, säger Hanna. 

De ser en framtid i Stenungsund. Lägenheten kommer att 
bytas ut mot hus vad det lider. 

– Det känns som att man gör en bra affär när man köper 
bostad i Stenungsund, säger Tyler. 

Det känns som att man 
gör en bra affär när 
man köper bostad 

i Stenungsund

Fakta:
Hanna Stål, 26 år
Jobbar som kommunikatör, 
Partille kommun

Tyler Wahlström, 27 år
Studerar företagsekonomi

Topp tre om Stenungsund:
• Närhet till havet
• Mixen och närheten 
 – från bad till shopping   
 och restauranger 
• Kommer nära familjen

Hanna Stål och Tyler Wahlström blev nyfikna på lägenheten på Uppegårdsvägen i Stenungsund och 
bad om en förhandsvisning. När dagen led mot sitt slut hade de köpt sin första bostad.

– Vi har inte ångrat oss en sekund att vi köpte den första lägenheten vi tittade på, säger Hanna Stål.

Välkommen till Capio Läkarhus Stenungsund

Ring: 0303-37 38 00 
www.capio.se/lakarhus-stenungsund

 

Vi erbjuder 
• Rådgivning på telefon, 0303-37 38 00 
• Drop-in på förmiddagar för akuta,  
   nytillkomna besvär

• Chatta med läkare direkt - capio.se 
• Läkarmottagning
• Sjuksköterskemottagning för  
   diabetes, hypertoni-, inkontinens  
   och astma/KOL. 

Lista dig  
gärna hos 

oss!
 

• Distriktssköterskemottagning 
• Psykosocialt team
• Rehab team 
• Företagshälsovård
• Vaccinationsmottagning
• Barnavårdscentral 
• Laboratorium 
• Jourcentral 

Vår ambition är att erbjuda dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande  
när du besöker oss. 



Här finns det något för alla oavsett om Du är en 
van kyrkobesökare eller bara lite nyfiken.

På vardagarna är det öppen förskola, barn- 
grupper för äldre barn, fritidsgård, konfirmand- 
undervisning, körer för alla åldrar, mötesplatser 
för vuxna, gemenskapsträffar för äldre och mer!

Varje söndag firas det gudstjänst i Kristinedal- 
kyrkan, Norums kyrka Ödsmåls kyrka och i 
Stenungsunds kapell med jämna mellanrum.
På tisdagar är det veckomässa i Kristinedal.
Här erbjuds en stunds eftertanke och gemenskap 
tillsammans med Gud och andra människor.

Kyrkan finns där i livets alla skeden.
Dop firas i gudstjänsten eller vid speciella dop-
gudstjänster på lördagar och söndagar.
Vigsel och begravningar sker i kyrkorna efter  
personlig kontakt med berörda.

Det finns även ett omfattande diakonalt arbete 
med bland annat hembesök, leva vidare-grupper 
och vårt särskilda arbete för barn och unga i 
verksamheten Pelikanen.
Samtalsmottagningen, tel. 0303-660 22, erbjuder 
stödsamtal, krissamtal och själavårdssamtal.

I second-hand-butiken Hos Marta & Maria kan 
Du alltid hitta fina fynd.

Välkommen till Svenska kyrkan i Stenungsund

ELINOR JOHANSSON, KYRKOHERDE

Mejl: elinor.johansson@svenskakyrkan.se 
Tfn: 0303 - 660 02

Vill Du veta med om Svenska kyrkan i  
Stenungsund kan Du ringa 0303-660 00 eller 
gå in på på vår hemsida. 
www.svenskakyrkan.se/stenungsund

Där hittar Du även mer information om hur du 
blir medlem.

Ödsmåls kyrka. Foto: Peter Engman
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STENUNGSUND, STENUNGS TORG | 0303-77 01 70 | www.teamsportia.se 
Öppet: Mån-fre 10-19, Lör 10-17, Sön 11-17

1500m2 Sport
Vi expanderar  med ny separat 
cykelbutik under våren. Detta 
ger  oss mer plats för sportsor-
timetet. 

Din välsorterade cykel- och 
sportbutik i Stenungsund. 
Välkommen!

YOUR GOALS

I STOLT SAMARBETE MED:

Bästkust
städ

Bästkust
städ

0303-166 66
info@bastkuststad.se • www.bastkuststad.se

HEMSTÄD
FÖRETAGSSTÄD 
FÖNSTERPUTS

VISNINGSTÄD
FLYTTSTÄD

TRÄDGÅRDSSERVICE 
SPECIALSTÄD

GOLVVÅRD

Kvalité är vår idé.
Vi erbjuder all slags städning för 
hem och företag.
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Hösten år 2015 slog Familjecentralen Hassekärnan upp sina 
dörrar på Hasselbacken. Sedan dess har många familjer hunnit 
besöka verksamheten. Under höstterminen 2018 tog Öppna 
förskolan på Familjecentralen, emot 261 besökande familjer. 

Under Familjecentralens tak hittar du:
Öppna förskolan som är en mötesplats för föräldrar/närstående 
vuxen och barn. Hit kan du komma tillsammans med ditt/dina 
barn och leka, pyssla, fika, sjunga, lyssna på saga eller bara vara. 
Öppna förskolan har öppet varje dag i veckan där vissa tider på 
dagen är tillägnade de yngre barnen.

Barnmorskemottagningen erbjuder rådgivning och hjälp vid 
graviditet och preventivmedel. Tid bokas i förväg.  

Barnavårdscentralen erbjuder förebyggande hälsovård och 
rådgivning i allt som rör barnets utveckling. På barnavårdscen-
tralen träffar du BVC-sköterskor från Närhälsan. 

Föräldrarådgivningen vänder sig till dig som förälder där 
du kan få råd och stöd i ditt föräldraskap. Föräldrarådgivning 
erbjuds både genom telefonrådgivning eller för individuella 
samtal.  

Utöver detta erbjuder Familjecentralen också föräldraträffar 
i ABC (Alla barn i centrum), babymassage, och HLR (Hjärt- och 
lugnräddning för barn).

Familjecentralen Hasselkärnan 
- en mötesplats för familjer
Mer info
om Familjecentralen 
Hasselkärnan och verksam-
heten läs på www.stenung-
sund.se/familjecentralen
Där hittar du också öppet-
tider och kontaktuppgifter 

till de olika verksamheterna.

Familjecentralen Hasselkärnan riktar sig till alla föräldrar och blivande föräldrar. Hit kan du vända 
dig med frågor och funderingar som rör barn från 0-6 år (samt upp till 12 år på föräldraråd-
givningen). Här arbetar pedagoger, socionom, barnmorskor och BVC-sköterskor. 

Under höstterminen
 2018 tog 

Öppna förskolan 
emot 261 besökande 

familjer

Läkarbesök kostar 100 kr på den vårdcentral där du är listad.

Besöker du en vårdcentral som du inte är listad på kostar besöket 300 kr.

Läs mer och lista dig på narhalsan.se

Närhälsan 
Behöver du råd om vård eller är osäker på vart du ska vända dig, besök 1177.se.
Om du är akut eller livshotande sjuk och behöver omedelbar hjälp, ring 112 eller åk till akutmottagning.

Välkommen till Närhälsan i Stenungsund, 
Stora Höga och Tjörn

Du vet väl att din vårdcentral har öppet dagtid hela året! 
När vårdcentralen inte har öppet kan du vända dig till 
jourcentralen. Här tar vi hand om dig som behöver hjälp 
kvällar eller helger med sjukdom och besvär som inte 
kan vänta till nästa dag.

Jourcentral:

Öppettider
Måndag – fredag: 17:00 – 22:00
Lördag – söndag:  10:00 – 16:00

Närhälsan
Drop-inmottagning
Stenungsund, Jullen 3

Närhälsan Stenungsund
Jullen 3, tfn 010-473 32 20

Närhälsan Tjörn
Syster Ebbas väg 1, 
tfn 010 - 473 46 00

Närhälsan Rehab Stenungsund
Jullen 4, tfn 010 - 473 32 70

Närhälsan Stora Höga
Stora vägen 2, tfn 010-473 35 00

Vänd dig i första hand till din vårdcentral som är öppen alla vardagar:

Närhälsan Online
Till exempel vid allergi, när receptbelagda 
läkemedel inte räcker

Nu kan mottagningen 
komma till dig
Ladda ner appen och träffa läkare i mobilen
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STENUNGSUND

Kom in och upptäck 
vårt utbud i vår

manuella delidisk.

Välkommen till
Coop Stenungsund

Ö� �  8-22

Upptäck vårt utbud 
av ekologiska 

produkter.

Stödjer du en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, 
som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller 
missbruk behöver stöd? ”En bra plats” är en e-tjänst om 
anhörigstöd som Stenungsunds kommun har anslutit sig 
till. Här får du tips, råd och information och kan prata med 
andra anhöriga i liknande situation direkt på webben.

För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få stöd. För dig som 
vill ha kontakt med andra anhöriga via nätet finns ”En bra plats” som är en 
samlingsplats för information, råd och stöd till anhöriga. 

Möt andra anhöriga
”En bra plats” erbjuder lättillgänglig information, forskning och fakta, både i text 
och i korta filmer. Här kan du möta andra anhöriga i hela landet med liknande 
situation som din. Du är anonym för dem du samtalar med, endast den kontakt-
person som lagt in dina uppgifter vet vem du är. 

”En bra plats” består av anhöriga i åldrarna 16-94 år med närstående som är 
spridda över 170 diagnoser. Det är kostnadsfritt för dig som anhörig och till-
gängligt dygnet runt. Du som anhörig kan registrera dig genom tre enkla steg.
Läs mer om ”En bra plats” och anmäl dig: www.enbraplats.se

Välkommen också att kontakta kommunens anhörighetstöd vid frågor:
Susanne Andersson, anhörigkonsult. Tel: 0303-73 81 41 
(nås säkrast mellan kl 8.30-10) e-post: susanne.andersson@stenungsund.se

Anhörighetstöd på 
nätet ”En bra plats”

Avgiftsfria resor 
för seniorer
Du som är senior och folkbokförd i kommunen åker gratis 
med Västtrafik inom Stenungsunds kommun. 

Detta innebär att personer äldre än 65 år åker gratis på Västtrafiks bussar och tåg 
inom kommunen. Det gäller också resor med närbuss och närtrafik. Det gäller 
inte för resor med färdtjänst.

Åtkomst till kort
När du som kommuninvånare fyller 65 år informeras du om möjligheten att få 
tillgång till ett seniorkort och ett erbjudande skickas hem till dig. För att beställa 
ditt kort skickar du in svarstalongen eller tackar ja via Västtrafiks hemsida.
Hantering av detta görs av Västtrafik. Stenungsunds kommun gör ingen hand-
läggning.

Vad gäller för kortet?
Seniorbiljetten är personlig. Det är bara du som får resa med den. Visa legitima-
tion tillsammans med kortet vid en biljettkontroll.

Vill du resa utanför kommunen kan du fylla på pengar på ditt seniorkort. Då 
betalar du för den del av resan som görs utanför kommunen. Du kan fylla på 
pengar på Västtrafiks försäljningsställen.

Boende på Stora Askerön
Kommunen fortsätter föra dialog med Västtrafik för att få till en hållbar lösning 
för seniorer på Stora Askerön för att de ska kunna åka med ordinarie kollektiv-
trafik på sina seniorkort.
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Stenungsunds kommun arbetar centralt med digitalisering 
i våra verksamheter. Under 2019 finns även pengar i budget 
avsatta för att utveckla digitaliseringen. Där är digital signering 
och digital nattillsyn två av flera projekt.

Digital signering
Sedan ett drygt år tillbaka signeras all läkemedelshantering 
digitalt av personal på särskilda boenden, hemsjukvården samt 
hemtjänsten.  Syftet är att du som omsorgstagare får de läke-
medel och insatser som du ordinerats, av rätt person och i rätt tid.

Personalen loggar in i appen via personnummer och en 
personlig kod. I appen ser personalen alla omsorgstagare och 
vilka insatser som ska göras under dagen. Missar man en insats 
eskaleras detta i systemet och det blir tydligt vilken insats som 
inte har blivit genomförd.

– Genom digital signering säkerställer vi att rätt person får 
sina ordinerade insatser vid rätt tid. Eftersom det handlar om 
människor och medicin blir detta en viktig kvalitetssäkring, 
säger Josefine Dimberg, sjuksköterska och projektledare för 
införandet av digital signering i kommunen.

Genom appen synliggörs omsorgstagarens behov och de 
ordinerade insatserna anpassas efter individen. Exempelvis kan 
man välja att lägga en rehabiliteringsinsats efter lunch för en 
omsorgstagare då man vet att personen är morgontrött. 

Alla medarbetare har fått utbildning i systemet. Josefine har 
också varit ute på de olika boenden och pratat med medarbetare 
som använder digital signering för att stämma av hur de tycker 
att det funkar och att det går bra. 

Alla omsorgstagare som behöver hjälp med sina läkemedel 
på kommunens särskilda boenden och inom hemtjänsten 
omfattas av digital signering. Nu har kommunen även infört 
digital signering på psykatriboenden. Införandet är på gång på 
LSS-boendena. 

Genom att signera digitalt underlättar även arbetet för vika-
rier där de enkelt kan se vilka insatser omsorgstagarna ska få 
under dagen. 

– Vi kommer inte gå tillbaka till vårt tidigare arbetssätt med 
papper och penna annat än som en back-up, säger Josefine 
Dimberg.

Medarbetarna tycker att det har blivit ett lyft med digital 
signering och de flesta är positivt inställda till det nya digitala 
arbetssättet. 

– De gör ett fantastiskt jobb och ska verkligen ha all kredd för 
det, avslutar Josefine Dimberg. 

Digital nattillsyn i hemtjänsten
Du som har beviljats nattillsyn har möjlighet att välja digital 
nattillsyn. Det innebär att du får tillsyn via en kamera istället 
för ett besök eller kamera kombinerat med ett fysiskt besök. 
Fördelen med digital nattillsyn är att du som omsorgstagare 
inte får nattsömnen störd av att personal kommer hem till dig 
under natten. Kameran minimerar också risken för att man i 
samband tillsynen vaknar till och kanske går upp och ramlar när 
personalen har gått. En kamera som fungerar i mörker monteras 
i ditt hem. Personal från trygghetscentralen tittar i kameran på 
de tider som ni har bestämt i förväg.

Kameran är bara aktiv under dessa tider. Övrig tid är kameran 
avstängd. Om trygghetscentralen ser att du behöver hjälp eller 
om du inte finns i din säng, kontaktas hemtjänstens nattpatrull 
som kommer hem till dig. Om kameran inte fungerar, kommer 
nattpatrullen också hem och ser till dig. 

Kostnaden för digital nattillsyn är densamma som för vanlig 
nattillsyn. 

Säkerhet och sekretess
Varje inloggning på kameran som personalen gör, registreras. 
Kameran kan inte spara bilder eller filmer. Ingen inspelning 
sker. Kameran fungerar mer som ett digitalt fönster som det 
bara går att titta genom när kameran är aktiv. 

Idag är det 10 personer som har valt att ha digital nattillsyn 
istället för besök under natten. 

Mer info
Om du vill veta mer eller 
om du vill ansöka om hjälp, 
är du välkommen att kontakta 
kommunens medborgar-
service på telefon 0303-
73 00 00. Du kan också läsa 
mer på vår hemsida, 
www.stenungund.se/
omsorgochhjalp

Välfärdsteknik sätter 
behov i centrum
Digitala dörrlås och trygghetslarm hos omsorgstagare samt mobil dokumentation och kamera för 
nattillsyn är några exempel som Stenungsunds kommun erbjuder dig som omsorgstagare och 
som kan ge dig en tryggare vardag.

Genom digital 
signering säkerställer 

vi att rätt person 
får sina ordinerade 
insatser vid rätt tid
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Ta hjälp av kommunens 
fixartjänst
Känner du dig ostadig när du ska kliva upp på 
en pall för att byta en glödlampa? Eller är du 
rädd för att halka när du ska gå ut och hämta 
posten? Då kan du ringa kommunens fixar-
tjänst som kan hjälpa dig utan kostnad. Tjänsten 
erbjuds till dig som är över 70 år eller som har 
bedömts ha behov.

Marion Gylling har precis fyllt 80 år och har ställt till med kalas 
för 13 personer. Nu behöver hon hjälp med att flytta tillbaka 
möbler efter att gästerna har gått hem. Ett tungt matsalsbord 
ska flyttas till ett annat rum och tv-fåtöljen måste tillbaka på sin 
vanliga plats. 

– Jag hade övernattande gäster och de har flyttat på massor av 
möbler för att få plats. Nu måste jag få ordning. Det är jobbigt att 
fylla 80 år - det gör jag aldrig mer, skrattar Marion samtidigt som 
hon plockar upp rester av glitter från vardagsrumsmattan.

Det här är andra gången hon tar hjälp av kommunens fixar-
tjänst. Flera av hennes grannar brukar också nyttja tjänsten.

– Det här är helt fantastiskt, jag är så nöjd. Jag vill inte gärna 
bege mig upp och klättra på stolar och stegar när jag inte har så 
bra balans, säger Marion.

Och det är precis syftet med fixartjänsten – att förebygga 
fallskador genom att hjälpa till med enklare och mindre sysslor i 
hemmet som inte är fackmannamässiga.

När Peter ändå är på plats kommer Marion på fler saker som 
hon vill ha hjälp med i hemmet. Några saker ska bäras ner i käl-
laren och ett par påsar ska förpassas högst upp i garderoben.

– Peter är så bra. Sedan är han lång. Det går så fort när han 
hjälper till. Sedan behöver man sällan vänta flera dagar på att 
han ska komma. Jag ringde igår och idag står han är i min lägen-
het, säger Marion.

Boka fixartjänst
Det finns flera sätt att boka fixartjänst. Marion brukar ringa 
Peter direkt. Men du som har behov av fixartjänst kan också 
boka tid på kommunens hemsida eller ringa medborgarservice 
som gör bokningen.

När du har gjort bokningen så kommer fixartjänsten att ringa 
upp dig och tillsammans bestämmer ni datum och tid för ett 
besök. 

Bland annat kan 
fixartjänsten 
hjälpa till med 
följande:
• Byta glödlampor och lysrör
• Fästa lösa sladdar och   
 kablar
• Halksäkra mattor
• Sätta upp/ta ner gardiner
• Hämta/lämna saker ur/i   
 höga skåp
• Sätta upp tavlor
• Hämta/lämna saker på 
 vinden/källaren
• Flytta mindre möbler i   
 bostaden
• Kontrollera och byta 
 batterier på brandvarnare

Uppgifter som fixar-
tjänsten inte gör:
• Snöskottning
• Trädgårdsarbete
• Fönsterputsning

Kontaktuppgifter 
till fixartjänst:
Peter Dahllöf 0303-73 00 59 
eller 0303-73 00 00 
(kommunens huvudnummer)
peter.dahllof@stenung-
sund.se
www.stenungsund.se/fixar-
tjanst

bilvård när det  
passar dig!
Öppet dygnet runt. 

a	Kallavfettning 
a	Schampo/skum/högtryck/vax/avrinningsmedel 
a	Dammsugare 
a	Osmos vatten = inga fläckar på din bil 
a	Kärcher kvalitetsutrustning
a Enkelt pollettsystem
a	Kortbetalning

Gärdesvägen, Stenungsund

Hos oss bor du nära både natur och hav. 
Den stora variationen bland våra bostäder 
gör att vi kan erbjuda hem för hela livet.
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– Det innebär att barnen får nya fina lokaler men också att vi 
skapar möjlighet att ta emot fler barn genom ett utökat antal 
platser, säger Elisabeth Andreasson, verksamhetschef Förskola i 
Stenungsunds kommun. Det känns väldigt bra att vi i Stenung-
sunds kommun väljer att satsa på våra allra yngsta kommun-
invånare.
 
Trygga och lugna miljöer
I Stenungsund finns 15 kommunala förskolor och Brudham-
mars nya förskola kommer vara kommunens största förskola 
med 10 avdelningar när den står klar.  

– Vi vill skapa flexibla lärmiljöer som oavsett storlek på 
förskolan skapar trygga och lugna miljöer för barnen, säger 
Elisabeth Andreasson. 

Storleken på förskolan gör också att barnen har många vuxna 
runt sig som ser dem och som de känner igen. 

– Det handlar om att skapa det lilla sammanhanget i det stora, 
säger Elisabeth. Barnperspektivet genomsyrar hela planarbetet 
när vi bygger ut och bygger nytt. Under de timmar som barnen 
tillbringar i förskolan är det viktigt att miljön är kreativ och 
inspirerande samt skapar utrymme för både lek och lärande och 
uppmuntrar till olika aktiviteter.

På Hallernaskolan i Stenungsund jobbar Lena Carlén som lärare. 
Sedan en tid tillbaka jobbar hon aktivt med att göra programme-
ring till en naturlig del i sina elevers skolarbete. 

Hej Lena! Varför tycker du det är viktigt med programmering 
i skolan? 
– För att vi i skolan har stora möjligheter att rusta barnen inför 
framtiden. Allt som är digitalt är programmerat och mer och 
mer blir digitalt. Därför är det viktigt att förstå hur det fungerar. 
Jag ser det som en demokratisk fråga, att skapa förståelse hos 
barnen hur vår omvärld fungerar. 

Hur blev du intresserad av programmering? 
– Jag och min kollega Mia var på en inspirationskväll för lärare, 
och vi blev verkligen inspirerade och nyfikna på att lära oss mer. 
Vi tittade sedan på programmet Programmera mera och tog 

hjälp av lärarhandledningen för att skapa lektioner. Tillsam-
mans med våra elever har vi lärt oss jättemycket! 

Vad innebär det rent praktiskt att jobba med programmering 
i skolan? 
– Meningen är att programmering ska integreras i de befint-
liga skolämnena, och inte vara något vi gör vid sidan om. Vi 
använder oss till exempel av små robotar, som eleverna kan styra 
med hjälp av knapparna på ryggen eller från en lärplatta, och på 
ett enkelt sätt träna på problemlösning, algoritmiskt tänkande, 
felsökning och samarbete. I de lägre åldrarna kan man använda 
sig av analog programmering som innebär olika sätt att arbeta 
med instruktioner, kod och utförande utan vare sig digitala 
verktyg eller skärm. Det kan vara att upptäcka mönster när vi 
skapar pärlplattor och halsband eller leka robotar och ge varan-
dra instruktioner. 

Info om förskolor 
och familjedaghem 
i Stenungsund:
Förskola och annan peda-
gogisk verksamhet erbjuds 
barn i åldern 1-5 år. Annan 
pedagogisk verksamhet 
innefattar pedagogisk 
omsorg (familjedaghem) 
och öppen förskola. 
Verksamheten bedrivs 
både av kommunen och 
av fristående alternativ.I 
Stenungsund finns 15 kom-
munala förskolor, samt fyra 
kommunala familjedaghem/
pedagogisk omsorg. 
www.stenungsund.se

Kommunen satsar på 
förskolor
Brudhammar nya förskola ska vara klar för inflyttning under nästa år. På Hallerna ska en ny 
förskola stå färdig hösten 2021 och Spekeröds förskola ska byggas ut med tre avdelningar.  

Programmering i skolan

Meningen är att 
programmering ska 

integreras i de 
befintliga skolämnena

Viktigt att miljön 
är kreativ och 
inspirerande 

Programmering lyfts fram som allt viktigare för kunskapsinhämtning, och ingår i nationella läro-
planer och kursplaner från höstterminen 2018. För barn idag är den digitala världen självklar. För 
att förstå att det är en värld skapad av oss människor, och för att få barn att vara kritiska produ-
center och medvetna konsumenter, krävs kunskap om programmering.

Lena Carlén, lärare och Philip 
Johansson som går i 3b på 
Hallernaskolan tar hjälp av 
lärplattan för att program-
mera en robot. 
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Digital kompetens 

Nösnäsgymnasiet

I den nationella digitala strategin, som antogs av regeringen i slutet av 2017, står det att Sverige 
ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 

På Nösnäsgymnasiet är det drygt 1200 elever men en trygg miljö 
och en god stämning gör att man aldrig blir en i mängden. 

Entreprenörskap
Alla program på Nösnäsgymnasiet präglas av entreprenörskap. 
Ung företagsamhet är ett utbildningskoncept som innebär att 
eleven startar ett företag och driver det under ett år. UF-eleverna 
på Nösnäs är framgångsrika och under förra året åkte ett helt 
gäng till Stockholm och SM i UF-företagande. 

 
Elevernas åsikter är viktiga!
En undersökning kring trygghet och trivsel som genomfördes 
bland elever på Nösnäs under 2018 visar att eleverna känner att 
de i stor utsträckning vågar säga vad de tycker, och ges möjlig-

het att påverka. Eleverna är även nöjda med sin utbildning och 
lärarnas ämneskunskap. 

Nösnäs är ett Teknikcollege
En Teknikcollegecertifierad utbildning betyder att företagen har 
varit med och kvalitetssäkrat innehållet så att det passar deras 
framtida behov av kompetens. Detta gör att du som gått en 
Teknikcollegecertifierad utbildning blir attraktiv att anställa. 

Prisad verksamhet
Under året har skolans verksamhet och lärare vunnit både re-
gionala och nationella erkännanden i form av olika utmärkelser. 
Till exempel så arbetar Ronnie Johansson, IT-lärare, vinnare av 
titeln Årets yrkeslärare, på Nösnäsgymnasiet. Även Nösnäsgym-
nasiets skolbibliotek har tagit emot en utmärkelse – Skolbibliotek 
i världsklass – för tredje året i rad! 

 
Träna på skoltid
Nösnäs erbjuder en bra kombination av studier och idrott med 
fokus på hälsa och personlig utveckling. På Nösnäs finns det fem 
idrottsinriktningar: fotboll, simning, ishockey, konståkning och 
innebandy. Med närheten till Sten-ungsund Arena med ishall 
och alldeles ny simhall ges eleverna fantastiska möjligheter att 
utöva idrott i direkt anslutning till Nösnäsgymnasiet. 

Ut i världen
Nösnäsgymnasiet har ett stort internationellt kontaktnät och för 
både elever och lärare finns många spännande projekt där det 
ingår utbyte och samarbete med människor i andra kulturer och 
länder. 

Förskolan och skolan har en central roll genom att ge möjlighet 
att utveckla förmågan att använda och skapa med digital teknik 
och förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och 
samhällets utveckling. 

–I Stenungsunds förskolor och skolor pågår det ett stort 
arbete, både i det stora och det lilla, för att pedagoger och barn 
ska utveckla sin digitala kompetens, säger Malin Frykman, 
projektledare i sektor utbildning i Stenungsunds kommun.   

I den nationella digitala strategin står det att alla barn och 
elever ska utveckla adekvat digital kompetens. 

– Det innebär att det inte finns någon absolut nivå på den 
digitala kompetensen eftersom förutsättningarna i såväl använ-
dandet som verktyg förändras hela tiden, säger Malin Frykman. 
Eleven och barnen ska då ha den kunskap som krävs för att möta 
utvecklingen.  

I augusti gjordes en satsning där alla elever från årskurs fyra nu 
får en Chromebook, en dator som tillsammans med lärplattformen 
G Suite, ger stora möjligheter att digitalisera lärandet ytterligare. 

– Det är viktigt att det finns en likvärdighet i både kompetens och 
digitala verktyg på våra förskolor och skolor, säger Malin Frykman.

Nätverk för att lära av varandra
För att kunna använda de digitala verktygen och främja barnets 

kunskapsutveckling krävs det att pedagogerna som möter 
barnen i skolan har en god kompetens och förståelse för vad 
digitaliseringen innebär. Det finns ett intresse och nyfikenhet 
hos många av pedagogerna och många är väldigt duktiga att få in 
det digitala arbetssättet i sina ämnen. 

– Det här vill vi ta vara på, och vi har därför startat upp ett nät-
verk för att skapa forum för kollegialt erfarenhetsutbyte mellan 
skolorna, säger Malin. 

Tanken är att några medarbetare på varje skola får möjlighet 
att genom utbildning utveckla sin kompetens i hur man kan 
använda digitala verktyg för att göra lärandet mer tillgängligt för 
eleverna. De i sin tur delar med sig av sin kunskap till övriga 
pedagoger på sin skola. De är också ett aktivt stöd till skol-
ledning och kollegor i arbetet med att utveckla skolans digitali-
seringsarbete utifrån skolans uppdrag. 

– Nätverket blir ett styrmedel för att höja alla pedagogers 
digitala kompetens, säger Malin. 

Forskningsresultat visar att rektorer och andra chefer är 
viktiga spelare i arbetet med att få digitalisering att genomsyra 
skolans verksamhet. Därför har alla grundskolans rektorer gått 
utbildningen ”Leda digitalisering”. En utbildning som skolverket 
tagit fram.

Nösnäsgymnasiet är Stenungsunds kommunala gymnasieskola. På Nösnäs finns program som 
öppnar möjligheter för att söka vidare till högskolor och universitet, och utbildningar med 
yrkesinriktning där man kan få ett jobb direkt efter studenten.

Både pedagoger och 
elever ska utveckla sin 

digitala kompetens

En trygg miljö 
och god stämning



Vuxenutbildning 
– ett livslångt lärande
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Gruv (Grundläggande)
Grundskola för vuxna. Det är en perfekt start för dig som be-
höver repetera någon eller några kurser från grundskolan eller 
saknar betyg i något eller några ämnen på den nivån.

Särvux (Särskild utbildning för vuxna)
Du som har diagnosen utvecklingsstörning eller har en förvär-
vad hjärnskada är välkommen att studera här. Utbildningen 
finns på träningsskole-grundläggande- och gymnasial särvux-
nivå. Du kan bland annat läsa matte, svenska, engelska, kom-
munikation och omvärldskunskap. Olika studiebesök förekom-
mer ofta i kurserna.

Sfi (Utbildning i svenska för invandrare)
Här studerar du som har svenska som andraspråk för att lära 
dig svenska. Beroende av dina förkunskaper och ditt mål kan 
du läsa allmän Sfi, kombinera dina studier med praktik på ett 
bransch- spår eller på yrkes-sfi eller så kanske du har högskole-
studier med dig från ditt hemland, då är det ett akademikerspår 
du ska gå.

Här studerar du som har svenska som andraspråk för att lära 
dig svenska. Beroende av dina förkunskaper och ditt mål kan du 
läsa i någon av våra reguljära sfi-grupper (15 h/v) eller kvälls-
kurs (3 h/v). Det kan också finnas möjlighet att kombinera dina 
studier med praktik.

Vi har även yrkesutbildningar för invandrare, till exempel 
bussförare eller kock, där du studerar svenska och yrkesämnen 
integrerat (se nedan).
Gymnasial Vuxenutbildning
Det här är vad de flesta tänker på när man säger Komvux, det 
vill säga gymnasiekurser för vuxna. Här kan du läsa kurser inom 
ämnen som svenska, engelska, matte etc i den takt som passar 
dig utifrån dina behov och förutsättningar. De kurser vi inte 
själva ger kan du i stället läsa på distans.

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå
Hos oss kan du skaffa dig en yrkesutbildning som i många fall 
leder direkt till jobb. Vi har bland annat barnskötare, vård och 
omsorgsutbildning, lastbils- och busschaufförsutbildning. 

Utbudet varierar från år till år (se www.grvux.se för aktuellt 
utbud).

Yrkesutbildningar med språkstöd
I dessa yrkesutbildningar ingår förutom yrkeskurserna även 
kurser inom sfi eller svenska som andraspråk, nivån beror på 
din språknivå vid kursstart. Du ska ha behov av språkstöd för 
att kunna bli antagen till utbildningen. Vilka utbildningar som 
startar beror på arbetsmarknaden och utbildningsbehovet. 
I dagsläget har vi utbildning till
• Bussförare
• Fordonsmekaniker
• Kockutbildning
• Murare
• Plattsättare
• Studiehandledare/lärarassistent

Yrkeshögskolan
Sen flera år tillbaka driver vi tillsammans med industrin en 
yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot driftstekniker 
- kemisk industri. Utbildningen är 2-årig och i januari 2019 
påbörjade vi ännu en omgång.

Högskolan
I Stenungsund har man sedan mer än tjugo år tillbaka ett så 
kallat lärcentrum, där man på distans kan läsa kurser och till 
och med fleråriga program på olika högskolor och universitet 
runtom i landet. En del av undervisningen sker på dagtid, men 
eftersom de flesta som studerar även arbetar sker den mesta 
undervisningen på kvällarna. Hösten 2019 börjar en komplett 
lärarutbildning på distans.

Uppdragsutbildningen
Här skräddarsys utbildningar inom allt från data och språk till 
ekonomi, ledarskap och vård. Kunderna kommer från både 
företag och organisationer i regionen. Se vår webbplats för mer 
information.

I Stenungsund är den kommunala vuxenutbildningen främst förlagd till Hasselbacken och 
Munkeröd. Hos oss kan du som bor i kommunen läsa på både dag- och kvällstid från grund-
läggande nivå upp till och med universitetet. Du kan också läsa yrkesutbildningar för att bli 
till exempel lastbilsförare, kock eller plattsättare.

Läs mer
På vår webbplats kan du 
läsa mer om verksamheten 
inom Vuxenutbildningen. 
Gå till www.stenungsund.
se/vuxenutbildningen och 
klicka dig vidare. 
Tel: 0303-73 86 50
P.S. Vi finns även på 
Facebook!

De kurser vi 
inte själva ger kan 

du i stället läsa 
på distans

– Vår ambition är att implementera ett mycket mer systematiskt 
sätt att jobba på, så att vi får en kvalitetssäkrad och likvärdig 
studie- och yrkesvägledning i hela kommunen, säger Nathalie 
Lundmark, Studie- och yrkesvalslärare och projektledare.  

Effekterna med en likvärdig studie- och yrkesvägledning är 
förhoppningsvis många. 

– Vi tror att det kommer bidra till att fler elever får behörighet 
till fortsatta studier, att det skapar en större förståelse för varför 
man går i skolan och när det är dags att välja yrkesinriktning, kan 
göra ett bra och underbyggt val, säger Nathalie.

Samverkan
En av nycklarna för att lyckas är samverkan mellan skolor och 
företag. Ett exempel på samverkan kan vara studiebesök som gör 
att man kan förankra sin undervisning i arbetslivet. 

Vägledningsinsatserna kommer inte längre enbart vara kopp-
lade till studie - och yrkesvägledaren utan finnas med i pedago-
gernas årsjul och planering som en del i undervisningen.  

Studie- och yrkesvägledning 
hela förskolan och skolans ansvar
Stenungsunds kommun har medverkat i ett projekt som handlar om att göra arbetet med studie- 
och yrkesvägledning till hela skolans ansvar. Syftet är att skapa en likvärdig studie- och yrkesväg-
ledning och att bli ännu bättre på att rusta eleverna för utbildning och yrkeslivet.

Vi tror att det 
kommer bidra till 
att fler elever får 
behörighet till 

fortsatta studier



EN ANNONSBILAGA FRÅN STENUNGSUNDS KOMMUN 25EN ANNONSBILAGA FRÅN STENUNGSUNDS KOMMUN 15

Fakta
Procentandel ekologiska 
livsmedel: förskola 27 %, 
skola 26 % och äldreomsorg 
38%.

Måltidsfunktionen består
av produktionsköken 
Nösnäs A-plan, Getskär och 
Tallåsen. Enheten består 
ytterligare av åtta tillag-
ningskök förskola samt sex 
mottagningskök förskola, 
fyra tillagningskök skola och 
åtta mottagningskök skola.

Genom att få 
barnen att närma sig
nya smaker kan bland 

annat matsvinnet 
minska

Menyerna komponeras av enhetschefer och kockar och tillagas i 
de 15 tillagningskök som finns runt om i kommunen. Måltiderna  
efter säsong – främst när det gäller grönsaker. 

I matsedelsplaneringen väljs alltid följande livsmedel till 
samtliga kök:
• Ekologiska bananer och mjölk 
• Ekologiskt kaffe till äldreomsorgen
• MSC-märkt fisk
• Svensk kyckling och blandfärs
Sedan köper köken in fler ekologiska produkter utifrån säsong 
och pris.

Måltidsfunktionen jobbar efter Livsmedelverkets riktlinjer 
samt styrande dokument som Svenska Näringsrekommen-
dationer SNR (www.slv.se), Nordiska Näringsrekommendationer 
NNR (www.slv.se) och kvalitén på måltidsfunktionens arbete 
styrs av kommunens kost- och hållbarhetspolicy. Med hjälp 
av policyn tydliggörs kommunens målsättning att matgäster i 
Stenungsund ska erbjudas goda måltider i en trivsam miljö, till-
lagade av bra råvaror som producerats med fokus på en hållbar 
utveckling.

Enhetens uppdrag är att verka för hälsosamma matvanor som 
motverkar kostrelaterade sjukdomar som stämmer överens med 
en hållbar utveckling.

Just nu håller måltidsfunktionen på med ett uppstartsarbete 
av ett gemensamt projekt tillsammans med andra verksamheter 

för att minska mat- och avfallssvinn. Exempel på projekt är ”Det 
avfallsnåla Äldreboendet” som genomförs med kommunerna i 
Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR). Projektet kommer 
att genomföras på Tallåsens äldreboende.

Måltidspedagog
Sedan hösten 2018 har kommunen en nyutbildad måltidspedagog, 
kocken Karin Hermansson. Syftet med en måltidspedagog är att 
på ett lekfullt och lättsamt sätt så de första fröna till hälsosamma 
och hållbara matvanor hos barn i tidig ålder. Måltidspedagogik
 utgår från barnens naturliga nyfikenhet och skaparglädje där 
maten och måltiden blir ett gränsöverskridande pedagogiskt 
instrument.

Ett av kommunens övergripande mål är att främja hållbar 
utveckling genom att minska påverkan på miljö och klimat. Ett 
sätt är att minska matsvinnet. Genom att få barnen att närma sig 
nya smaker kan bland annat matsvinnet minska. 

– Genom min utbildning får jag ett ökat samarbete mellan kök 
och den pedagogiska verksamheten. Det handlar om att göra det 
okända känt. Tillsammans väcker vi nyfikenhet hos barnet kring 
olika typer av mat som förhoppningsvis gynnar barnets framtid, 
säger Karin Hermansson, kock och numera måltidspedagog i 
Stenungsunds kommun. 

Maten är klar!
Under ett år tillagar Måltidsfunktionen i kommunen sammanlagt cirka 1 141 000 portioner till för-
skolebarn, elever och boende på de särskilda boendena runt om i Stenungsund. Personalstyrkan 
består av ca 67 stycken årsarbetande kockar och måltidsbiträden, tre enhetschefer, administratör 
samt verksamhetschef.
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Kulturhuset Fregatten
Kulturhuset ligger centralt i Stenungsund. I Kulturhuset Fregat-
ten hittar du bland annat bibliotek, galleri, turistinformation, 
café, Bio Fregatten, konferensverksamhet, kulturskola, RUM1 
och Molekylverkstan. Kulturhuset är ett hus fyllt med arrang-
emang och kultur. 

– Vi tycker det är viktigt att erbjuda evenemang som intres-
serar både en bred och smalare publik, säger Britta Netterfors, 
enhetschef på Kultur och Fritid. Det är även viktigt för oss att 
det finns något för alla. För de minsta barnen har vi till exempel 
sång, sagostunder och barnteatrar. För ungdomar arrangeras 
allt från konserter med kända artister till prova-på-aktiviteter, 
bokklubbar och workshops. För den filmintresserade finns det 
en aktiv filmklubb att gå med i och gillar man konst arrangeras 
det flera konstutställningar i Galleriet. 

– Vi jobbar också mot förskolan och skolan. Ungefär en gång 
i månaden finns det möjlighet att komma till oss på barnteater 
och det är väldigt uppskattat av våra förskolor i kommunen, 
säger Britta Netterfors. I projektet Skapande skola samarbetar vi 
med skolorna och tanken är att Skapande skola ska ge barn och 
unga tillgång till kulturens alla uttrycksformer och ge möjlighet 
till eget skapande.      

Biblioteket
Biblioteket är hjärtat i Kulturhuset. Genom författarträffar, läs-
klubbar, sagostunder och andra aktiviteter inspirerar biblioteket 
till läsande och upplevelser som ger stöd i det livslånga lärandet. 
Bibliotekskortet är gratis och ger dig tillgång till böcker, film 
och tidningar. Med ett bibliotekskort kan du även boka tider 
vid en dator med internet och office-paket. Det finns flera olika 
sittmöbler för både samtal och studier. Vill du sitta ostört kan du 
boka en av bibliotekets studieceller. 

För barnen finns det en egen avdelning med böcker för alla 
åldrar. 

Biblioteket vill också öka den digitala delaktigheten bland 
Stenungsunds invånare. E-böcker, strömmande ljudböcker  
och dagstidningsdatabas är exempel på tjänster som biblioteket 
erbjuder. 

– Första gången man ska låna en E-bok kan det upplevas lite 
krångligt, men därefter är det väldigt enkelt, säger Ida Nolke, 
IT-bibliotekarie. Vi bibliotekarier finns här för att hjälpa till och 
komma igång. 

Har man långt till biblioteket så är bokbussen ett bra alternativ 
– den gör många stopp utefter vägen och besöker också förskolor 
och skolor runt om i kommunen. 

Kulturskolan
Kulturskolan är en fritidsverksamhet som dig som är intresserad 
av ämnen inom det konstnärliga området. Vi har kurser i flera 
olika musikinstrument, sång, drama, samt bild och form. Verk-
samheten vänder sig till barn och ungdomar från årskurs två till 
och med gymnasiet. 

RUM1
I Kulturhuset Fregatten finns RUM1. Det är en verksamhet för 
unga där allt som produceras är av, för och med ungdomar och 
unga vuxna. Det planeras events, arrangeras workshops, bjuds in 
till spännande möten och man kan även få hjälp med att ansöka 
om pengar från StenUNGslanten och andra projektstöd. 

Verksamheten riktar sig främst till målgruppen unga i högstadie- 
och gymnasieålder samt unga vuxna.

Lovaktiviteter
Under skolloven arrangeras det mycket kul saker runt om i 
kommunen för barn och ungdomar i alla åldrar. Förra sommar-
lovet bjöd på allt från skateskola och kanotutflykter till parklek, 
prova-på-aktiviteter, parkteater och konserter. 

Kultur i Stenungsund

Kulturhuset 
Fregatten
Kulturhusets reception, 
bibliotek och Galleri Koch
Mån–fre 10-19
Lör 11–15
Telefon: 0303-818 80
Under Sept-maj är 
biblioteket även öppet 
lördag kl 11.00-15.00 

Café Fregatten och 
Fregatten Bio
Mån–fre 10–17
Samt i samband med bions 
visningar och kulturhusets 
arrangemang.
Telefon: 0303-103 81

Turistinformation
Tel: 833 27

Konsumentkontor
Tel: 73 00 00

Molekylverkstan

Tel: 24 04 40

Det är även viktigt 
för oss att det finns 

något för alla



Välkommen!
Öppettider mån-fre 10-18, lör 10-15

Strandvägen 10 Stenungsund | 0303-803 57 | www.presenthornan.se
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Frilufsliv och motion

Mariagården och Stenunge by

Härliga uppfriskande bad
Under sommaren (och även under vinterhalvåret för den modiga 
vinterbadaren) finns åtta kommunala bladplatser i Stenung-
sund. Du kan välja mellan salt och sött, klippor eller långgrund 
barnvänlig strand. Hitta din egen favorit! Läs gärna mer på vår 
hemsida www.stenungsund.se/badplatser

Få napp
Att fiska är en populär fritidssysselsättning för alla – oavsett 
ålder eller årstid. Runt Stenungsund finns några av Sveriges bästa 
havsfiskeområde. Artrikedomen är stor och chansen till stora 
fiskar är bra. Stenungsund är även känt för sitt fina öringvatten.  
Med ett fiskekort kan du fiska efter våra vanligaste arter i våra 
insjöar. I Hällungen finns även öring och röding. I Svartedalens 
vildmarksområde hittar du sjöar med inplanterad fisk, framför 
allt regnbåge. Glöm inte att ta reda på vilka regler som gäller 
innan du fiskar.

Vandra i förtrollad skog och på karga klippor
För dig som tycker om att ta dig fram till fots har Stenungsund 

flera naturstigar att utforska. Furufjäll erbjuder en varierande 
natur med allt från barr- och lövskog till torr- och våtmarker 
med växlande flora och fauna. Här finns också kulturminnen 
och fina utsiktspunkter över Stenungsund och Hakefjorden. 
Stenungsöns naturstig erbjuder fantastiska kustvyer. Från ledens 
högsta punkt ”Stora Huvudet” kan man beundra inte bara 
Stenungsön utan också Inland i öster, Hakefjorden i mitten och 
Tjörn i väster. Den vackra Bohusleden går igenom naturreser-
vatet Svartedalen. Här kan du välja på fyra olika vandringsleder 
med varierad längd. Samtliga stigar utgår från Bottenstugan.
Läs mer om naturstigar på www.stenungsund.se

Rulla i ramp
Vid Kristinedalsskolan ligger Stenungsunds skatepark.  Parken 
är öppen för allmänheten alla dagar i veckan. Parken är designad 
av engagerade skatare i kommunen och år 2012 stod den färdig. 
Ta med dig din skateboard eller kickbike för att testa parken. 
Glöm inte bara att ha koll på vilka regler som gäller för parken. 
Reglerna hittar du på www.stenungsund.se

Mariagården byggdes i slutet av 1700-talet och 
ligger idag tillsammans med sin parkliknande 
trädgård som en oas i Stenungsunds industri-
område. 

Mariagården ligger i Stenunge by som är resterna av en medel-
tida by och förutom Mariagården finns Västergård kvar - även 
det byggt på 1700-talet. Mariagården förklarades som byggnads-
minne 1989 och har blivit stilfullt renoverat under senare år. 
Mariagården ägs av Stenungsunds kommun och trädgården 
är alltid öppen för besök. Under sommaren finns det caféverk-
samhet på Mariagården som är väldigt uppskattat. Under resten 
av året arrangeras det till exempel gökotta, workshops, barn-
aktiviteter och beskärningskurser. Det finns även möjlighet att 
hyra Mariagården. 
  

Runt Stenungsund 
finns några av 
Sveriges bästa 

havsfiskeområde
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Ansvarsarter
Stenungsunds kommun har fyra ansvarsarter som vi har extra ansvar för att skydda och bevara: 
Hedjohannesört, Västkustros, Öring och Pilgrimsfalk. En ansvarsart är en ovanlig eller hotad 
art som en region eller en nation har speciellt ansvar för eftersom arten har en stor del av sin 
population inom området. Västkustros nypon.

Pilgrimsfalk.

Hedjohannesört.
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Hedjohannesört
Hedjohannesört (Hypericum pulchrum), är en rödlistad, starkt 
hotad art. Växtens  huvudsakliga svenska bestånd finns i Svarte-
dalsområdet. I övrigt finns den närmast på danska Jylland och 
norska Vestlandet.

Öring
Öring (Salmo trutta), leker framgångsrikt i många vattendrag 
inom kommunen. Anråse å är ett av landets bästa uppväxtom-
råden för bland annat denna art som också är värddjur för den 
rödlistade flodpärlmusslan. Havsöringen spelar en viktig roll 
som en av få kvarvarande rovfiskar i de kustnära områdena. 
Stenungsunds kommun är med i projektet 8+fjordar som arbetar 
med olika åtgärder för att underlätta öringens överlevnad och liv.

Pilgrimsfalk
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus), rödlistas idag som nära hotad 
från att varit nästan helt uträknad till följd av miljögifter (DDT) 

under 70-talet. Inom Naturskyddsföreningens Projekt pilgrims-
falk gjordes många viktiga insatser i Stenungsund med utsättning-
ar av skyddat uppfödda ungar, vilket bidragit till att rädda den.

Västkustros
Västkustros (Rosa inodora), är en rödlistad starkt hotad art som 
hittas i beteshagar och busksnår. Arten hotas främst av igen-
växning, röjning och rensning. Antalet reproduktiva individer 
uppskattas till cirka 200. Ungefär 30 procent av den svenska 
populationen finns i Stenungsund, som därför har ett betydande 
ansvar för artens fortlevnad. 

 Stenungsunds kommun har fyra 
ansvarsarter som vi har extra ansvar 

för att skydda och bevara

8+fjordar – ett prisbelönt projekt

Tillsammans med ett antal offentliga, privata och ideella intress-
enter arbetar kommunerna i olika delprojekt med att utveckla 
miljö, företagande och friluftsliv i och omkring de åtta fjordarna. 
En av ledstjärnorna är de nationella miljömålen ”Hav i balans samt 
levande kust och skärgård”. 

8+fjordar vann vattenpriset Sjöstjärnan
Under 2018 vann 8+fjordar det prestigefyllda vattenpriset Sjö-
stjärnan. Det är Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas 
riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
som tillsammans står bakom priset. Med Sjöstjärnan vill man 
premiera nytänkande och nyttiggörande via kriterierna: lokalt 
engagemang, samarbete och samverkan mellan olika intressen 
och god miljönytta med bäring på vattenförvaltningens mål om 
god ekologisk och kemisk status.

– Vi är oerhört stolta över det här erkännandet av det arbete 
som vi har gjort. Att vi nått hit är tack vare alla dessa kunniga 

människor som engagerar sig i projektet och som har lagt ner 
mycket ideell tid för att vi ska kunna nå våra mål, säger Niclas 
Åberg, projektledare för 8+fjordar.  

Juryns motivering till valet av 8+fjordar som 2018 års vinnare 
av Sjöstjärnan var: 

”8+fjordar har under flera år arbetat systematiskt med åtgärder 
för att restaurera och förbättra vattenmiljön i fjordarna runt 
Orust och Tjörn. Parallellt har man också varit med och stöttat 
utvecklingen av verksamheter som turism och vattenbruk. Man 
har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med kommuner, 
fiskets representanter, markägare och andra lokala aktörer. 
Genom sitt arbete har man visat att miljön i fjordarna kan förbätt-
ras samtidigt som det skapas förutsättning för utveckling av lokala 
verksamheter, ett gott exempel på hållbar utveckling och dess tre 
dimensioner omfattande miljö, ekonomi och social utveckling.”

Sedan projektet startade har 8+fjordar bland 
annat: 
• Infört fiskeregler
•  Satt ut ålyngel
•  Byggt konstgjorda rev för fisk och hummer
•  Restaurerat vattendrag för att gynna öringen
•  Informerat om miljöpåverkan från fritidsbåtar
•  Arbetat med näringslivsprojekt
•  Har tillsammans med skolor och forskare och tagit med 
 tusentals skolbarn i olika åldrar på marinbiologiska utbild- 
 ningar och forskning 

Andra delprojekt har varit bland annat rensning av stenar i sund 
för att få bättre vattengenomströmning, plantering av träd längs 
vattendrag för att ge skugga och skydd åt fisk och andra organ-
ismer, restaurering av musselbankar, undersökning av säl och 
skarvs påverkan på fiske och särskilda satsningar riktade till barn 
och ungdomar.

De fem kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv samverkar under projekt-
namnet 8+fjordar för att utveckla fjordområdet och verka för en bättre havsmiljö i vattnen innan-
för Tjörn och Orust. 2018 vann projektet det prestigefyllda priset ”Sjöstjärnan”.

2018 vann projektet 
det prestigefyllda 

priset ”Sjöstjärnan”

8+Fjordar tar emot priset ”Sjöstjärnan” ur kronprinsessan 
Victoria hand.
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Stenungsund Arena 
– en mötesplats för alla åldrar

Med den nya simhallen 
är det en fantastisk arena 
med enorma möjligheter!

Stenungsund Arena stod färdig i augusti 2018 efter två års om-
och nybyggnation. Då var den nya simhallen färdig som är 
anpassad för tävlingar. I samband med att simhallen stod färdig 
invigdes officiellt arenan under festliga former. 

En viktig del i arbetet med att bygga arenan var att binda ihop 
den gamla ishallen och sporthallsdelarna med den nya simhallen, 
bowlinghallen och restaurangverksamheten på ett bra sätt. Den 
luftiga och ljusa foajégatan mellan den nya och gamla delen gör 
just det, länkar samman arenans alla delar. Resultatet blev en mö-
tesplats för olika sporter och aktiviteter, för besökare i alla åldrar. 

– Med den nya simhallen är det en fantastisk arena med enorma 
möjligheter! En plats där hela familjen kan samlas. Medan barnen 
har sina idrottsträningar kan de vuxna träna något annat under 
tiden eller kanske ta en fika. Det finns något för alla smaker, säger 
Mattias Mossberg, chef för verksamheten Anläggning.

I dagsläget finns inte något beslut på att bygga något ytterligare. 

Nösnäsgymnasiet har också glädje av arenan
Nösnäsgymnasiet använder arenan dagtid för skolidrott och för 
de praktiska delarna av de idrottsinriktningar gymnasiet erbjuder. 

Nösnäsgymnasiet har många års erfarenhet av att bedriva 
idrottsinriktningar på elitnivå och elever kan välja inriktning 
mot simning, hockey, konståkning, innebandy och fotboll. 

Arenan huserar idrottsföreningar av olika slag
En sammanlänkad arena huserar många av Stenungsunds 
idrottsföreningar. Under samma tak tränar nu simklubben, 
hockey- och konståkningsklubbarna och klubbar för innebandy, 
bowling, judo, pingis, brottning, basket, taekwon-do. Friidrott 
och fotboll håller till utanför arenan. I arenans lokaler finns också 
Närhälsan med rehab och ett gym öppnar i privat regi våren 2019.

Den nya 
simhallen
Den nya simhallen har tre 
olika bassänger och en 
plaskpool och är med sin 
25-meters pool anpassad för 
att kunna ha tävlingar. På 
läktaren ryms 300 åskådare. 
En varm rehab-bassäng finns, 
med höj och sänkbart golv. 

Ishallen
Ishallen har bokade aktiviteter 
för olika föreningar och täv-
lingar men är också öppen 
för allmänhetens åkning. 
Ishallen invigdes 2015 och 
har en yta på ungefär 4 000 
m², publikkapaciteten är 
1 300 personer.

Stenungsund Arena med sin helt nya simhall är hjärtat av ett funktionellt och attraktivt idrotts-
område vid Nösnäs. Området består utöver arenan av ny bowlinghall och ishall, sporthallar, 
fotbollsplan och friidrottsplats. Bredvid arenan ligger Nösnäsgymnasiet som erbjuder olika 
idrottsinriktningar. 
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Hasselgården och Stora Högagården – våra fritidsgårdar
Stenungsunds kommun driver två fritidsgårdar, Hasselgården som ligger på 
Hasselbacken i centrala Stenungsund och Stora Högagården som ligger i Stora 
Höga. 

Fritidsgårdarna är öppna mötesplatser där ungdomarnas kunskaper, krea-
tivitet, upplevelser och intressen tas tillvara. Personalens inspirerar ungdomar 
att förverkliga sina drömmar och idéer. I trygga miljöer kan besökarna, träffa 
nya och gamla vänner, fundera över livets stora eller små frågor, spela spel, söka 
sommarjobb, laga mat, sjunga, dansa, starta en cafégrupp, få hjälp med läxor eller 
skriva cv, planera ett event, träna på biljard, måla och fika.

Ungdomsarrangemang – av och för ungdomar
Tillsammans med ungdomar organiseras, planeras och genomförs olika arrang-
emang. Hip hop, Hbtq+, Läger, Studieresor, Biljardtävling, Dansband, Turner-
ingar, samt en hyllning till sommaren och sommarlovet med en stor sommar-
festival där ungdomar från Tjörn, Orust och Stenungsund arrangerar tillsammans.  
Ett arrangemang som förhoppningsvis blir en tradition i Stenungsund.

Lägerverksamhet -  för ungdomar med funktionsvariationer
En gång i månaden träffas ungdomar och utforskar olika platser i Bohuslän.  I det 
offentliga rummet får ungdomarna pröva nya saker, se nya platser, träna på att ta 
egna initiativ, öka sin självständighet och att få vara en viktig deltagare i en grupp. 
Verksamheten ger gruppen samma möjligheter som alla andra i samhället.

StenUNGslanten - ett projektkontor
Stenungslanten är ett stöd som delas ut av Kultur och Fritid till unga i kom-
munen som har en idé de vill förverkliga. Genom Stenungslanten kan vi stötta 
både med lite pengar men också genom att vara bollplank, säger Christoffer 
Ahlberg, fritidsassistent. Tanken är att idén ska utmynna i aktiviteter eller even-
emang som skapar nya möten och upplevelser för andra unga i kommunen.

– Man ska vara mellan 13 och 26 år och man kan söka upp till 15 000 kr till sitt 
projekt, säger Christoffer.

Man ska vara mellan 
13 och 26 år och man kan 

söka upp till 15 000 kr 
till sitt projekt

Brett utbud av 
föreningar
Totalt finns det 126 föreningar registrerade hos kommunen. 

70 (cirka) av dessa får ekonomiskt stöd för sin verksamhet de bedriver för 
kommunens invånare.

41 av de 70 är ungdomsföreningar varav 34 idrottsföreningar

13 100 medlemmar totalt, varav 46 procent är kvinnor. 

47 procent av alla medlemmar är i åldern 7-20 år som är den åldersgrupp som 
kommunen betalar ut lokalt aktivitetsstöd till.  45 procent tjejer och 55 procent killar. 

555 tkr betalades ut i kommunalt stöd under 2018 till dessa föreningar för 
deras ungdomsverksamhet.

3488 medlemmar totalt gör fotbollen, med fyra föreningar, till den 
största idrotten. 38 procent tjejer och 62 procent killar. Utöver fotbollen är 
ridsporten den enskilt största idrotten sett till antal medlemmar i ålder 7-20 år, 
därefter kommer seglingen. 

1.237.500 miljoner kronor är värdet på det ideella ledarskapet i en 
förening under ett år.

39,5 miljoner är den ideella arbetskraften värd under ett år i ungdoms-
föreningarna*

*Vi har räknat i snitt på 32 föreningar och har räknat bort 9 föreningar som får 
motsvara de minsta föreningarna. 

Fakta:
Vi har räknat på följande: Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram ett snitt 
som är 25 ledare per förening och 220 timmar/ledare.
I EU-sammanhang är en ideell timme värd 225 kronor, vilket motsvarar en 
lön på ca 25000 kr/månaden.lön på ca 25000 kr/månaden.

Kulturföreningar
Stenungsunds kommun har ett rikt föreningsliv, och tack vare alla de ideella 
krafter som finns i kulturföreningarna erbjuds många kulturprogram runt om i 
kommunen och på Kulturhuset Fregatten. 

De 26 kulturföreningarna har tillsammans ca 5 000 medlemmar. Ideella krafter 
säkerställer kulturarvet i våra hembygdsföreningar och bygdegillet och slöjd-
föreningen levandegör hantverket. Musikföreningarna och konstföreningen 
arrangerar konstupplevelser av professionella artister. Filmstudion Segelduken 
har på grund av publiktrycket flerfaldigat sina föreställningar. Stenungsunds 
Naturskyddsförening är en förening med många medlemmar vilka värnar natur 
och miljö. Ja listan kan göras lång. I kommunens konsthall Galleri Koch arrang-
erar Stenungsunds konstförening fyra utställningar per år. Yngst av Kulturfören-
ingarna är Sveriges Ensamkommandes Förening.

I föreningsregistret på www.stenungsund.se kan du läsa om föreningarna 
i kommunen.

Ung i 
Stenungsund
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Båtlivet i Stenungsund

Båtplatserna har ett centralt läge med bara några minuters prome-
nad från Stenungstorg köpcentrum och hamnen kantas av en upp-
skattad strandpromenad. Till sjöss hittar du den vackra bohuslänska 
skärgården. 

Båtplatser
Det finns båtplatser vid Norra Hamnplan och vid Stenungstorg 
Centrum i Stenungsund. Intresseanmälan för en båtplats gör du på 
kommunens hemsida, där finns också kontaktuppgifter till hamn-
kontoret där du kan anmäla intresse för en andrahandsplats.

Gästhamnen
Gästhamnen är en stor tillgång för Stenungsund och ligger vackert 
beläget mitt i centrum, en pärla för såväl Stenungsundsbor som 
besökare. På somrarna promenerar människor längs strandprome-
naden och det är full aktivitet i båtar och runt bryggorna. Närheten 
till affärer, service och nöjesliv gör att många lägger till, både för 
kortare och längre perioder. Ungefär 40 gästplatser finns tillgängliga 
under sommarmånaderna.

Mer info
Här kan du ställa upp din 
båt under vintern
På Norra Hamnplan i direkt 
anslutning till båtplatserna 
finns möjlighet till vinter-
uppläggning av din båt.  
Det finns 220 platser. På 
plats finns följande service:
• Mastkran
• Trailerramp
• Miljöstation
• Mastförvaring
Alla bottenmålade båtar 
som tas upp i hamnen ska 
spolas av vid spolplatta.

Stenungsunds läge vid vatten är något som lockar många, inte minst båtägare. Friheten att 
kunna ta sin båt och navigera ut bland fjordar och hav på ett enkelt sätt är mycket uppskattad.  
I Stenungsund finns kommunal småbåtshamn och på sommaren sjuder det av aktivitet i den  
centrala gästhamnen.  

BEGRAVNING  |  GRAVSTENAR  |  FAMILJEJURIDIK  |  TESTAMENTE  |  HEMBESÖK  |  TRANSPORTER

Linnéa Jensnäs Agorastos Maria Schoultz Kajsa Fahlgren

 TJÖRN   STENUNGSUND   GÖTEBORG
 0304-67 19 10 0303-37 67 00 031-12 06 07

Med omsorg, 
kunskap och 
engagemang 
hjälper vi er

Du når oss dygnet runt på www.sgbegravning.se  

www.specialistcentrum.se

Gärdesvägen 1, 
Strandplan Stenungsund
Tel. 0303-77 00 27

Hos oss får du snabb hjälp med 

• vanlig tandvård 
• specialisttandvård 
 inom Kirurgi, Protetik, 
 implantatbehandling. 

Möt livet
   med ett vitare leende

Prata Tugga Skratta

Inga-Britt Inberg Crawford, leg.tandhygienist
Catharina Sjöstrand, leg.tandhygienist
Annika Reimer Hult, leg.tandhygienist

Ann Marklund, leg.tandläkare
Carina Granholm, leg.tandläkare

Felicia Suska, spec. käkkirurgi
Ludwig Hansson, spec. protetik

Välkommen att beställa 
tid för en tandblekning

Välkomna till en lugn och avstressad miljö!

Hela behandlingen 
utförs i Stenungsund.

Vi tar även emot 
barn och ungdomar 
kostnadsfritt.
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Tjörn Runt by COWI 
- alltid tredje lördagen i augusti
Vill du kappsegla med oss? Tjörn Runt by COWI är Sveriges 
största segeltävling där olympiamästare och familjeseglare 
samsas på samma bana. Vill du vara med?

Kanske är du en av de tiotusentals åskådarna som bidrar till 
den härliga stämning som seglarna uppskattar och gärna åter-
vänder till. Eller så vill du vara med där det händer och blir en 
av de 100-tals funktionärerna som behövs för att göra arrange-
manget lyckat för seglare, boende och besökare.

StSS – mer än Tjörn Runt by COWI
Men Stenungsunds Segelsällskap är mer än Tjörn Runt by 
COWI. Har du aldrig seglat förut, har gått i seglarskola eller 
vill utveckla dina seglarkunskaper? Hos oss kan du känna dig 
hemma både som van kappseglare eller om du aldrig suttit i en 
båt. Ålder spelar ingen roll, vi driver seglarskola för alla.

Hos oss kan du träna i olika båttyper och på olika nivåer. I vår 
ungdomsverksamhet finns träning från tidig optimistålder till
mer krävande elitsatsningar. För kölbåtsseglare arrangeras 
klubbseglingar och i startfältet kan du möta både VM seglare och 
Tjörn Runt vinnare. Om du hellre vill segla från bryggan finns 
även RC, radiosegling.

Vill du lära dig segla?
Hos StSS kan alla lära sig segla. Har du ingen egen jolle? Låt inte 

det bli ett hinder, du kan hyra av oss. Var med och fyll Hakefjor-
den med segel!

Vår seglarskola är mycket uppskattade och har både barn, 
vuxna och ungdomar med funktionsnedsättning som deltagare. 
Barn mellan 5-7 år är välkomna att busa med Sjöbusarna. På ett 
lekfullt sätt får de en första kontakt med havet och segling. För de 
som är mellan 6-7 år och har gått Sjöbusarna lockar Sjörövarna 
med första seglatsen. Nästa steg är kanske att delta i sommarens 
seglarskola som är certifierad av Svenska Seglarförbundet. Våra 
instruktörer är utbildade ungdomsledare och har gått Svenska 
Seglarförbundets tränarutbildningar. För den som vill lära mer 
finns kvällsträning under våren och hösten.

StSS har en väl fungerande grupp, Access-gruppen, som 
fokuserar på barn och ungdomar med funktionsnedsättning. 
Tillsammans med välutbildad ledare får barnen lära sig segla, 
hantera båtar och uppleva båtlivet.

StSS – Segla Tillsammans Skapar Samhörighet
Att arrangera Tjörn Runt, kappseglingar och träningar kräver 
många frivilliga händer. Om du är intresserad av att hjälpa till är 
du varmt välkommen att kontakta oss. Vi är ett aktivt segelsäll-
skap som vill skapa förutsättningar för segling på olika nivåer 
och samtidigt fylla Hakejorden med segel. Klubben leds av en 
styrelse som arbetar helt ideellt.

Vi ses på vattnen kring Stenungsund! 

Olof Beckman,ordförande Stenungsunds Segelsällskap

Välkommen att segla med oss!
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Stenungsund är ett fantastiskt samhälle där du kan leva, arbeta och bo. Närheten till skog och 
hav gör att du kan hitta ditt fritidsintresse antingen på landbacken eller på sjön. Här finns många 
drivande föreningar där Stenungsunds Segelsällskap är en.

Mer info
Mer information hittar du 
på www.stss.se. 
Kontakta oss gärna på 
stss@stss.se. 

Välkommen hem

Kallbergs

Gäller  
27/9–1/10  

2018 
PÅ UTVALDA 
TVÄTTMASKINER,  
SPISAR & DISKMASKINER20%

HÖSTYRA!

Anpassar tvättiden  
TVÄTTMASKIN ELECTROLUX EWF7000W2

Omsorgsfullt rent  
TVÄTTMASKIN ELECTROLUX EWF8000W2

Rymligare, renare, snällare och snålare  
TVÄTTMASKIN ELECTROLUX EWF9000W2

Nykomlingen med smaken i fokus  
SPIS ELECTROLUX EHC7000W14  

Rymlig & effektiv diskmaskin  
DISKMASKIN ELECTROLUX ESF7000W2  

Full kontroll - flexibel matlagning!  
SPIS ELECTROLUX EKC8000W4  

Plats för 13 kuvert!  
DISKMASKIN ELECTROLUX ESF8000XL 

Multifunktionell spis med det lilla extra  
SPIS ELECTROLUX EKI9000W3  

Flexibel & smart med stort utrymme  
DISKMASKIN ELECTROLUX ESF9000W1 

Energisnål tvättmaskin!  
Anpassa programmet efter ditt 
schema utan att kompromissa 
tvättvård eller resultat. Utrustad 
med AutoSense som automa-
tiskt anpassar programtiden till 
mängden tvätt.

7 kg 8 kg 10 kg

Nu: 5.592 kr 
Ord. pris 6.990 kr

Nu: 7.192 kr 
Ord. pris 8.990 kr

• Glaskeramikhäll med 4 
värmezoner
•  Stor varmluftsugn
• Sval lucka
• Designad för god överblick 
och smaken i fokus

Finns även i rostfritt: 5592 kr Finns även i rostfritt: 8792 krFinns även i vitt: 6792 kr

• Glaskeramikhäll med 4 flexibla 
och effektiva värmezoner
•  Stor varmluftsugn
• Katalysrengöring - oxiderar fett 
och smuts automatiskt

• TimeManager - för frihet att 
välja tvättid och starttid själv
•  UltraCare - förblandar tvätt-

medel och vatten för att gynna 
både plagg och miljö

• Specialprogram för siden

• TimeManager - för frihet att 
välja tvättid och starttid själv
•  UltraCare - förblandar tvätt-

medel och vatten för att gynna 
både plagg och miljö

• Outdoor-program
• Woolmark-certifiering  
mycket energieffektiv och
•  klarar ylleplagg galant

• 4 flexibla och effektiva värme-
zoner
•  Varmluftsugn med stora plåtar
• Katalysrengöring -  
oxiderar fett och smuts  
automatiskt

rabatt* 
på Global knivar  
och skärbrädor!20%

Nu: 4.392 kr 
Ord. pris 5.490 kr

Nu: 5.992 kr 
Ord. pris 7.490 kr

Nu: 6.792 kr 
Ord. pris 8.490 kr

Nu: 8.392 kr 
Ord. pris 10.490 kr

Nu: 4.792 kr 
Ord. pris 5.990 kr

Nu: 7.592 kr 
Ord. pris 9.490 kr

Nu: 8.392 kr 
Ord. pris 10.490 kr

UDDEVALLA Frölandsvägen 2A
Tel: 0522-339 00
Måndag–fredag 10:00–18:00
Lördag 10:00–14:00

STENUNGSUND Strandvägen 52
Tel: 0303-651 50
Måndag–fredag 10:00–18:00
Lördag 10:00–14:00

Grattis till din nya bostad! Hos oss på Strandvägen får du 
hjälp med allt som rör det elektroniska i hemmet. Dessutom 
installerar och monterar vi allt vi säljer – till fasta låga priser! 
Visste du att du kan nyttja RUT-avdrag även när det gäller 
datorer, telefoner och kringutrustning?

Inflyttningserbjudande! Ta med annonsen till butiken så ger vi dig:

25% rabatt på kök eller 
10% rabatt på valfri tv!
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Var med och 
fyll Hakefjorden 

med segel!



20%  
på ett helt köp

Gäller mot uppvisande av kupong t.o.m. 31/12-2019.
Gäller ordinarie priser, kan ej kombineras med andra

erbjudanden och gäller ej presentkort. 

Gäller mot uppvisande av kupong t.o.m. 31/12-2019. 
Gäller ordinarie priser, kan ej kombineras med andra 

erbjudanden och gäller ej presentkort. 

20%  
på ett helt köp

20% på valfri produkt
Gäller mot uppvisande av kupong t.o.m. 31/12-2019.  

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gratis brynplock (värde 150 kr) eller  
make-up rådgivning (värde 150 kr)

Gäller mot uppvisande av kupong t.o.m. 31/12-2019.

STENUNGSTORG CENTRUM
Vardag 10–19 | helg 10–17 | stenungstorg.se | Livs och service, se respektive hemsida

Stenungstorg Centrum är en unik plats med havet in på knuten och ett fullfjädrat 
shoppingutbud. Efter en härlig shoppingdag väntar restaurang- eller cafébesök 

i lugn och gemytlig miljö. Avrunda med en stillsam hamnpromenad med 
vågornas kluckande som sällskap.

Varmt välkommen!

SHOPPING OCH NÖJE  
I HAVSNÄRA MILJÖ 
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Trafikskola
KJELLS

Trafik
skola

KJELLS 

CMYK-färg:
Organge: magenta 50% Yellow 100%
Grå/silver: svart 40%

Pantone-färg:
Orange 151
Silver 877

Handledarutbildning • AM-körkort (45-moped)  
• B-körkort även automat • Riskettan  

• B96/BE • Lärarledd teori

 Vi coachar er längs vägen i våra Volvo V40

Kontorstider 
mån-tors 11-18

Körlektionstider
mån-tor 7.35-17.35 | fre 7.35-15 

CW Borgs väg 2 
0303-77 12 66

www.kjellstrafikskola.se

Välkomna till oss på 
CW Borgs väg 2

I Idrottsskolan ges du möjlighet att prova på många olika 
idrotter. Kanske hittar du glädje i en idrott du inte trodde 
att du skulle gilla? 

Idrottsskolan vänder sig till alla barn som är nio och tio år och bor eller går i skola 
inom Stenungsunds kommun. Idrottsskolans verksamhet bygger på att alla skall 
kunna delta på lika villkor och att skapa förutsättningar för att varje barn ska tro 
på sin egen förmåga, och våga prova och utvecklas. 

Under två år får barnen prova på idrotter som brottning, basket, frisbee, golf 
och badminton. Det viktigaste är att alla barn hittar glädje i alla aktiviteter, även 
om den är utanför barnets trygghetszon. Idrottsskolan hålls en gång i veckan och 
varje idrott utövas i fyraveckors-perioder. 

För mer info och anmälan: 
www.idrottsskolan.se

Vill du testa på 
olika idrotter? 
Då är Idrottsskolan något för dig!



Stenungsund är 
en näringslivs-
kommun

”Årets företagare” 2018 i Stenungsund blev Nils Klingvall, FNK VVS AB.

Näringslivet i Stenungsund består av cirka 2900 företag 
där en världsledande kemiindustri och IT-expertis är fram-
trädande. Det finns dessutom en egen arbetsmarknad 
med lika mycket in- som utpendling med därtill stödjande 
branscher.

Stenungsunds kommun är framgångsrik och tillhör tillväxtkommunerna i 
Sverige över lång tid.Kommunen har satsat på att förbättra servicen mot före-
tagare. Under en längre period har bland annat sektor Samhällsbyggnad jobbat 
framgångsrikt med att bygga strukturer för att kunna klara ett högre tryck, inte 
minst från företagare. Vi har bland annat infört ett företagsforum som underlättar 
kontakten med kommunen för företagare.

Bra samspel
Ett bra samspel mellan kommun och näringsliv är grunden för ett bra företags-
klimat. Lokalt och regionalt samarbetar Stenungsunds kommun med närings-
livs- och företagsorganisationer för att stärka och stödja näringslivsutveckling 
och tillväxt för företag i kommunen. Och det finns stort intresse att etablera sig 
som företagare i kommunen.

Stenungsund Arena är en viktig byggsten till att göra Stenungsund attraktiv 
att leva och verka i. Stenungstorg har utvecklats kraftfullt de senaste åren där den 
kajnära shoppingen har fått ta större plats. Det planeras för ytterligare byggna-
tion med blandad funktionalitet.  

Det nya resecentrumet kommer att placeras centralt. Att det händer mycket 
skapar positiva effekt för näringslivet och ett ökat intresse för inflyttning.

I kommunen finns också en bredbandssamordnare som arbetar med att bistå 
privatpersoner, föreningar och företag med att få fiber dragen.

För dig som företagare
• Frukostklubben – kostnadsfritt som hålls sex gånger om året. Stenungsunds
  kommun, Företagarna Stenungsund & Tjörn, ST-tidningen och Lokaltid- 
 ningen STO arrangerar frukostmöten hos olika värdar, företag och organi- 
 sationer runt om i kommunen. Vid varje tillfälle hålls ett seminarie inom ett  
 aktuellt ämne som kompletteras med nyheter ifrån Stenungsunds kommun.  
 Du som företagare kanske även får chansen att presentera ditt företag i 
 momentet  ”pitcha ditt företag”.

• Företagsbesök – politiker, kommunledning och näringslivsutvecklare kom 
 mer ut och besöker ditt företag för att presentera sig och lyssna till vad du som  
 företagare tycker är viktigt. Företagsbesöken fördelas under året och aviseras i  
 förhand.

• Gemensamma seminarium för företagare i STO-regionen – Stenungsund,  
 Tjörn och Orust går gemensamt ihop och bjuder in företagare i de tre
 kommunerna till kostnadsfria seminarium ibland annat kommunal upp-
 handling, information från Skatteverket eller inspirationsföreläsningar

• Galan´ - vid årets stora näringslivsgala utses Årets Företagare och Årets unga  
 företagare under en festlig kväll på Stenungsundsbaden

Håll koll på evenemang, bra information och handfasta tips som rör dig som 
företagare. www.stenungsund.se/
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0303-77 77 46 • STATIONSVÄGEN 1 • VARD. 9-18 
WWW.DACKCENTERSTORAHOGA.SE

TILL RÄTT PRIS
RÄTT DÄCK

DÄCKHOTELL
Låt oss ta hand om dina 
hjul på vårt däckhotell
OBS VI FÖRVARAR EJ I CONTAINER! 

Förvaring 
Skifte 
Tvätt
Kontroll 
Försäkring

Endast 
800 kr/
säsong

MC-DÄCK
TRAKTORDÄCK

LASTBILSDÄCK
PERSONBILSDÄCK

HJULINSTÄLLNING
John Bean ViSualiner 3D
För bästa 4-hjuls-
mätningsresultat!

Den allra senaste tekniken 
inom 4-hjulsmätning

BOKA TID PÅ
WWW.DACKCENTERSTORAHOGA.SE

VI UTFÖR 
AC-SERVICE
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Hur du ska göra beror på var du bor och vad du vill bygga eller 
förändra. Finns en så kallad detaljplan styr den vad du får göra på 
din fastighet. 

Vill du bygga nytt, bygga till eller göra någon ändring krävs 
bygglov. Du behöver också lov för rivning av byggnader, uppsätt-
ning av skyltar eller om du ska göra större markarbeten inom detalj-
planelagt område. Några åtgärder kräver att du istället lämnar in en 
anmälan. Det handlar om till exempel väsentlig ändring av eldstad 
och rökkanal, ventilation, vatten och avlopp eller när du ska göra 
ingrepp i en byggnads bärande stomme. De så kallade attefallsåtgär-
derna, där du till exempel får bygga en komplementbyggnad eller en 
mindre tillbyggnad utan bygglov, är också anmälningspliktiga.

– På vår hemsida kan du läsa mer om bygglov och hur du ska 
göra om du behöver ansöka. I Kartportalen på hemsidan kan du se 
om din fastighet har detaljplan och vad den i så fall reglerar. Du kan 
också läsa om olika åtgärder, om de kräver bygglov och i så fall vilka 
handlingar du ska skicka in i din ansökan. Har du frågor är du alltid 
välkommen att kontakta oss på Bygglov, säger Maja Andersson, chef 
för verksamheten Bygglov. 

Det är också viktigt att inte börja bygga något som kräver lov eller 
anmälan innan du har fått ett klartecken för detta. Då är det ett olov-
ligt byggande som kommunen måste ta ut en sanktionsavgift för. 

Att söka bygglov
E-tjänst för 
byggärenden
Verksamheten för bygglov 
arbetar mycket med 
digitalisering och under 
2019 kommer en e-tjänst 
för byggärenden att
lanseras. Då kan Stenung-
sundsborna ansöka om till 
exempel bygglov, direkt på 
hemsidan.

Har du frågor 
om bygglov?
Har du frågor om bygglov, 
men ännu inte ett pågående 
ärende är du välkommen 
att kontakta kommunens 
Medborgarservice. Bygglov 
har också drop-in för 
obokade besök på måndagar 
klockan 16–18.

Hur och vad vi bygger, renoverar, ändrar eller river påverkar miljön och människorna runt om-
kring för en lång tid framöver. Därför måste du oftast ansöka om bygglov eller göra en anmälan 
när du vill bygga nytt, bygga till eller göra någon ändring. 

Stenung sunds-
borna återvinner 
gärna 
En årlig SIFO-mätning, 
”Återvinningsbarometern”, 
visar att Stenungsundsborna 
är mycket nöjda med insam-
lingssystemet och fortsätter 
att återvinna i hög grad. 
Undersökningen visar att:
• 8 av 10 Stenungsundsbor  
 är nöjda eller mycket   
 nöjda med insamlings-  
 systemet. 
• 8 av 10 invånare återvinner  
 sina använda förpackningar  
 och tidningar.

Sortera ut ditt matavfall
Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp. Det innehåller näring 
och energi som vi kan ta tillvara. I Stenungsund samlas matres-
ter och annat matavfall in separat. Matavfallet läggs i särskilda 
papperspåsar som du får via ditt abonnemang. De läggs sedan i 
de bruna sophämtningskärlen. Matavfallet återvinns och blir till 
biogas. Det är ett enkelt sätt att tillsammans spara på naturens 
resurser! Du kan läsa mer om sortering av matavfall på  
www.gördetintesvårare.se

Sortera avfall i hushållet
Du är ansvarig för att sortera dina hushållssopor. På en återvinnings-
station lämnar du tidningar och förpackningar av glas, plast, metall 
och papper.  Här hittar du återvinningsstationer i Stenungsund:
• Hantverkaregatan vid OKQ8
• Hasselbacken
• Jörlanda, Kyrkebyvägen
• Kristinedals förskola

• Kyrkenorum
• Solgårdsdalen
• Stora Höga vid vägen mot Getskär
• Svenshögen vid fotbollsplanen
• Södra vägen
• Ucklum vid Västerlandavägen
• Willys mataffär
• Ödsmål vid Stripplekärrsvägen
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har ansvar för 
stationerna. Det innebär att de ska se till att behållarna töms, att 
innehållet kommer till rätt plats i hanteringskedjan och att det är 
städat och rent på återvinningsstationerna.

På återvinningscentralen Kläpp lämnar du det som du inte får 
slänga i soptunnan eller på en återvinningsstation.

Kläpp – återvinningscentralen
På återvinningscentralen Kläpp som ligger i Ödsmål finns 
numrerade containrar för ett stort antal avfallstyper. Du kan 
till exempel lämna trädgårdsavfall, jord och fyllnadsmaterial, 
grovavfall, träavfall, gips, obrännbart material, elavfall, vitvaror 
och farligt avfall. 

På Kläpp kan du också lämna förpackningar och tidningar. 
Containrar för återbruk av saker eller textilier och kläder finns 
också. I dessa kan du lämna hela och rena saker som någon 
annan sedan kan använda. Återvinningscentralen är till för 
kommunens hushåll. 

En ny återvinningscentral planeras i Stora Höga och om allt går 
enligt plan kommer den att stå klar 2021.

Återvinn ditt avfall

Matavfallet åter-
vinns och blir till 

biogas. Det är ett 
enkelt sätt att till-

sammans spara på 
naturens resurser!

Det mesta av ditt avfall ska du inte slänga i de 
vanliga soporna. Det ska sorteras och lämnas 
till återvinning. I Stenungsund finns det flera 
återvinningsstationer. På återvinningscentra-
len Kläpp kan du till exempel lämna avfall från 
din trädgård, ditt bygge, grövre avfall eller 
farligt avfall.  
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Pendelparkering
I Stenungsunds kommun finns det flera pendelparkeringar. 
De gäller i mån av plats och är till för dig som ska resa med tåg, 
buss eller samåka med någon. Pendelparkeringar finns vid:
• Stenungsunds station och Norra vägen 
• Stora Höga station
• Jörlanda – vid infarten till samhället
• Svenshögens station
• Kolhättans färjeläge

På pendelparkeringarna finns också möjlighet att parkera 
cyklar. Kommunen arbetar med nya lösningar kring fler pendel-
parkeringsplatser, bland annat i Stora Höga och vid Nösnäs. 

Ladda när du är på jobbet
Stenungsunds kommun har laddplatser för elbilar vid pendel-
parkeringarna i Stora Höga, Jörlanda och norr om stationen i 
centrala Stenungsund. Att ladda elbilen på dessa platser är gratis 
och det enda du behöver göra är att ta med dig lämplig adapter 
och sladd. 

Cykelpumpar
Stenungsunds kommun har placerat ut cykelpumpar på olika 

platser i kommunen för att förenkla livet för dig som cyklist. Där 
kan du snabbt och enkelt kan pumpa din cykel. Alla är välkom-
na att använda dem utan kostnad. Pumparna fungerar för cyklar 
men du kan även fylla på med luft i till exempel din rullator eller 
barnvagn.

Hjälp för dig som tar 
dig fram miljövänligt 

Värme för  
en hållbar 

framtid.

närproducerad fjärrvärme

 Stenungsunds Energi & Miljö AB | 0303-73 10 00  | info@stenungsundsenergi.se

Vår fjärrvärme är prisvärd och tål att jämföras! 
Läs mer på www.stenungsundsenergi.se

Fjärrvärme är en trygg & bekväm uppvärmningsform som ger jämn & 
behaglig värme året om och tillgången till varmvatten är obegränsad. 
Vi tar tillvara på restvärme från Perstorp Oxo & Borealis Polyeten och 
skapar lokala miljövinster för luft och vatten. 
Stenungsunds Energi levererar fjärrvärme till nöjda privatpersoner 
och företag inom Stenungsunds tätort. Dessutom har vi lägst priser i 
hela Västra Götaland!

Enkelt   -   Tryggt   -   Prisvärt   -   Miljösmart

www.stenungsundsenergi.se

Här hittar du 
mer info 
I kommunens kartportal, 
(kartan.stenungsund.se) 
hittar du information om till 
exempel:
• Bilvägar
• Busshållplatser
• Cykelparkeringar
• Cykelpumpar
• Pendelparkeringar
• Vem som är väghållare

Kommunen arbetar 
med nya lösningar 
kring fler pendel-
parkeringsplatser, 
bland annat i Stora 

Höga och vid 
Nösnäs
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Inriktningen är att synas i områden där ungdomar vistas i våra 
kommuner. Åldersgruppen vi kommer att arbeta med är 10-25 
år. Polisen kommer att lägga merparten av den tid som inte är 
larmtid kring dessa ungdomar.

Vi kommer att fortsätt arbeta med de drogrelaterade brotten i 
trafiken. Vid minst tolv (12) tillfällen kommer vi att ha planerade 
insatser mot drogrelaterade brott i våra tre kommuner.

Vi ska öka samarbetet med kommunernas skolor och social-
tjänster kring trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Så har löftet tagits fram
Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde Södra 
Fyrbodal och de tre kommunerna inom vårt område (Stenung-
sund, Tjörn och Orust) till invånarna.

Det som ligger till grund för vårt löfte är den medborgardialog 
som genomfördes hösten 2018 samt aktuella lägesbilder för vårt 
område. 

Löftet syftar till att skapa ett effektivare och problemorienterat 
arbete. Inom de områden där ni upplever att det finns problem, 
ska vi prioritera våra insatser genom riktade åtgärder.

Löftet bygger på en långsiktig satsning tillsammans med er 

invånare, polis och kommuner. Vårt arbete utgår från en gemen-
sam och aktuell problembild.

Den prioriterade arbetsinriktningen som vi har under 2019 
tillsammans med kommunerna är ungdomsproblematiken.

Det här lovar vi
Under tiden 1 januari - 31 december 2019 lovar polisen att:
•  genomföra minst sex (6) särskilt riktade insatser mot droger  
 och ungdomar i riskzon
•  genomföra minst sex (6) särskilt riktade insatser mot droger i  
 trafiken
Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:
•  skapa förutsättningar för en trygg och drogfri miljö tillsam- 
 mans med föräldrarna för barn och unga genom att stödja det  
 förebyggande arbetet, tidig upptäck och snabba insatser

Målet
Det gemensamma långsiktiga målet för oss är att öka den upp-
levda tryggheten för våra invånare samt minska brottsligheten 
bland ungdomar och stoppa nyrekrytering.

Åldersgruppen vi 
kommer att arbeta 

med är 10-25 år

Polisen och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust lovar under 2019 ett fortsatt arbete med 
fokus på ungdomar i riskzon.

Har du frågor eller synpunkter som rör kom-
munens verksamheter? Då är du välkommen 
att vända dig till kommunens medborgarser-
vice som finns i kommunhuset på Strandvägen 
15. Medborgarservice ger dig svar på enkla, 
snabba frågor och fungerar som en väg in i 
kommunen.

I medborgarservice möter du våra kommunvägledare som sva-
rar på e-post, telefonsamtal och tar emot besök. Du kan vända 
dig till medborgarservice med enklare frågor om till exempel 
bygglov, har frågor om trygghetslarm eller vill ansöka om plats i 
kulturskolan. 

Medborgarservice leder dig rätt
Mer info
Du når medborgarservice 
på telefonnummer 
0303-73 00 00 eller kom in 
och besök oss på adress 
Strandvägen 15.

Till exempel bygglov, 
har frågor om trygg-

hetslarm eller vill 
ansöka om plats i 

kulturskolan
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Förebyggande
Räddningstjänstförbundet arbetar dagligen med åtgärder för 
att förhindra att olyckor inträffar, men om en olycka trots alla 
försiktighetsåtgärder ändå skulle inträffa är det viktigt att du 
känner till hur du ska skydda dig.

Brandskydd i hemmet
Vad är det som är viktigt att tänka på för ditt eget brandskydd 
i hemmet? Naturligtvis blir svaret, en bra brandvarnare och en 
brandsläckare för första insatsen OM olyckan skulle vara framme.

En brandvarnare ska vara en självklarhet i varje bostad. Brand-
varnare räddar årligen många liv och är den billigaste livförsäk-
ringar du kan ha. 

Larmen
Larmet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) består av 7
sekunder långa tonstötar med 14 sekunders mellanrum via 
tyfoner och testas kl 15.00 den första helgfria måndagen i mars, 
juni, september och december. De betyder:
• Gå inomhus
• Stäng dörrar och fönster,
• Slå av ventilationen och
• Sök information på radio P4, frekvens 101,9, Text-TV sidan     
  100 eller kommunens hemsida www.stenungsund.se
”Faran över” är en obruten signal under minst 30 sekunder.

Industriernas interna larm
Industriernas interna larm innebär ingen fara för allmänheten. 
Du känner lätt igen dessa larm på täta tonstötar som låter 

ungefär som ett vanligt billarm. Industrierna testar sina interna 
brandlarm den första helgfria måndagen varje månad kl. 09.00.

Har ett eget 
personligt ansvar för 

vår egen och våra 
näras säkerhet

Krisberedskap
Grunden för samhällets krisberedskap är kommunerna och ju bättre förmåga vi har att hantera en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse, desto bättre blir hela samhället på att klara kriser.

Ytterligare
information 
om hur du kan förstärka din 
egen beredskap:
www.stenungsund.se
www.72 timmar.se
 www.dinsakerhet.se 
www.civil.se 
www.krisinformation.se

Medborgarservice leder dig rätt

Apoteket
Stenungstorg, Stenungsund
Vardagar 8–19, Lördag 10–17, Söndag 11–17
Telefon: 0771-450 450, apoteket.se

Välkommen till Apoteket 
i Stenungsund
Hos oss kan du alltid hitta spännande 
kvalitetssäktrade produkter inom kropp, hälsa 
och skönhet. Givetvis kan du även hämta 
ut dina receptbelagda läkemedel och få 
personlig rådgivning. Du hittar oss centralt på 
Stenungstorg.

Nyhet! Nu kan du även få personlig, 
kostnadsfri hudvårdsrådgivning.  
Välkommen in och boka en tid.

VAD SKULLE DU GÖRA OM

DIN VARDAG VÄNDES 

Någon gång händer det 
– frågan är bara när.

Elen försvinner. Ingen vet hur länge.
Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land 
är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars 
strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska 
sluta att fungera. Värmen försvinner. Det blir svårt att 

laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar 
inte. Mobilnäten och internet går ner. Samhällets resurser 
måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de 

allra flesta att behöva klara sig själva en tid. 
Se till att du och dina nära klarar vardagen om 

samhället inte fungerar som vi är vana vid.
 Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, 

och att kunna ta emot viktig information.
Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Läs mer på dinsäkerhet.se
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Energi- och 
klimatrådgivning

Konsumentrådgivningen har också 
en avdelning i biblioteket med samlat 
konsumentkunskap. Här hittar du in-
formation om konsumentlagar, färdiga 
avtal för köp av bland annat bil, båt och 
hantverkartjänster samt information om 
privatekonomi.

Du når handläggarna per telefon och 
kan också boka ett möte. Rådgivningen 

är gratis och budget- och skuldråd-
givarna har tystnadsplikt.

För kontakt: 
Telefon: 0303-73 00 00 eller e-post: 
konsumentkontoret@stenungsund.se
Besöksadress: Kulturhuset Fregatten, 
Stenungs torg. (busshållplats Vård-
centralen).

Konsument-
rådgivningen
I Kulturhuset Fregatten finns konsumentrådgivningen – en 
kostnadsfri service till invånarna i Stenungsund, på Tjörn, Orust 
och i Lilla Edet.  En konsumentrådgivare och två budget- och 
skuldrådgivare ger råd om köp av varor och tjänster, vägled-
ning vid reklamationer, ekonomisk rådgivning samt budget-
rådgivning och skuldsanering.

Har du funderingar som rör energi och transporter och dess 
klimatpåverkan kan du vända dig till kommunens energi-och 
klimatrådgivning. Energi- och klimatrådgivningen är en opar-
tisk och kostnadsfri tjänst som ger tips och råd till företag, 
hushåll och organisationer. 

Världens klimat håller på att förändras. Vår jord har blivit varmare och kommer 
att fortsätta bli varmare som en följd av de växthusgaser vi redan släppt ut. Energi-
effektivisering berör därför oss alla. 

Dina val och din energianvändning har betydelse för miljön, de val du gör kan 
också påverka den egna ekonomin. Ibland kan det vara svårt att veta hur du 
kan bidra på bästa sätt utifrån de förutsättningar du har. Energi- och klimatråd-
givningen ger dig då tips och råd om hur du kan påverka din energianvändning 
och hur du ska göra för att påverka miljön så lite som möjligt. Du kan till exempel 
kontakta dem om du vill: 
• Minska din energianvändning.
• Har frågor kring olika uppvärmningssystem.
• Undrar över egen elproduktion, exempelvis solceller.
• Har frågor kring transporter och miljö.

Det har blivit enklare att skaffa solceller 
Från 1 augusti 2018 krävs det inte bygglov för att sätta upp solcellspaneler eller 
solfångare på en byggnad. Förutsättningen är att de monteras utanpå byggnadens 
fasad eller tak och följer byggnadens form. Bygglov krävs däremot om solcellerna 
är en del av fasad- eller takmaterialet, om detaljplanen säger att bygglov krävs, samt 
om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull.

Kommunens elanvändning
Stenungsunds kommun använder 100 procent förnybar el (vindkraft) i sina egna 
verksamheter.

Petter Bergman och Tomas Amlöv är Stenungsunds kommuns energi- och 
klimatrådgivare.
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NYA KAROQ.  

UPPTÄCK 

DET 
OVÄNTADE.

BYT INTE 

TAK
Låt oss renovera det!

Ring för offert

0303-77 72 94 

www.boavista.se

NY SHOP 

I BUTIKEN!

Välkomna In!

0303 – 832 32 

mån - ons 10-18 | tor 10-19 | fre 10-17

www.tjornbronshantverk.se

Orustkonto

0,35%
från första 

kronan
STENUNGSHALLEN

Uppegårdsv 2, Stenungsund 

0303-72 70 80

Nu kan ni beställa festfat, 

smörgåstårtor och andra 

godheter från vår catering-

partner Jätten Cater

Ring 0303-727080 eller 

beställ via länken nedan

http://www.jattencater.se/shop/

customer/supermarket-stenungsund

Solfilm 

i bilen

phwsolfilm.se
0706 - 077 735

MADE IN STORA HÖGA

Papperstidningen, som kommer ut på tisdagar och lördagar,  
kompletteras med massor av nyheter på webben och i vår nyhetsapp. 

Alla dagar i veckan. Vi ger dig en bred insyn i händelser som berör  
dig och ditt närområde.

Nu erbjuder vi dig som nyinflyttad att prova Lokaltidningen Stenungsund 
Tjörn Orust gratis i en månad.

Starta din prenumeration genom att kontakta kundtjänst via telefon 
0303-72 82 30 eller mejla prenumeration@lokaltidningensto.se.

Uppge rabattkoden NYINFLYTTAD. Erbjudandet gäller endast nyinflyttade 
personer i kommunen som inte prenumererat tidigare.

lokaltidningen sto
Vi är bäst i världen på lokala nyheter i STO

PROVA LOKALTIDNINGEN STO GRATIS I 1 MÅNAD!

Allt detta får du:
»  Lokala nyheter flera gånger dagligen på  

 lokaltidningensto.se och i vår app.

»  Papperstidning varje tisdag och lördag vid 

 totalprenumeration. 

»  E-tidning* varje tisdag och lördag.

»  Alla reportage från vår utökade sport-

 redaktion.

»  Följa den lokala debatten på insändarsidorna.

»  Delta i våra utlottningar.

»  Läsa om fastighetsaffärerna i STO-regionen.

»  Dela din prenumeration med hela familjen.

»  Skicka in gratis grattishälsningar, dagens 

 ros, insändare.

* E-tidning = Komplett tidning i PDF-format, för 
läsning på läsplatta, dator eller mobiltelefon. 
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Lämna synpunkter via webben
Du har möjlighet att skicka dina synpunkter, förslag eller frågor till kommunen 
direkt via vår hemisda. Det enda du behöver göra är att fylla i ett formulär 
och klicka på ”skicka”. Formuläret hittar du på kommunens hemsida 
www.stenungsund.se (längst ner på sidan).

Gilla oss på Facebook!
Du gillar väl vår sida på Facebook? Här kan du läsa viktig samhällsinformation 
och få en bild av hur vi i kommunen jobbar med olika frågor.
https://www.facebook.com/stenungsundskommun

Prenumerera på viktig samhällsinformation 
Nu kan du prenumerera på viktig samhällsinformation från Stenungsunds 
kommun. Få nyheter och uppdateringar om till exempel vattenläckor eller 
driftstörningar direkt till din e-post.
http://stenungsund.se/prenumerera

Få SMS vid större samhällsstörningar
Du har möjlighet att få ett SMS av kommunen vid driftstörningar och större 
samhällsstörningar. Om du har en mobiltelefon som är registrerad på 
adressen där du bor kan du få information om driftstörningar via sms. 
Även du som har skyddat nummer, oregistrerat kontantkort, telefon som är 
registrerat på ditt jobb eller som äger fritidshus i kommunen, kan ta del av 
tjänsten. Anmäl ditt mobilnummer på www.stenungsund.se/sms

Ställ frågor till dina politiker
Inför kommunfullmäktiges sammanträden kan du skicka in frågor till ledande 
politiker och tjänstemän. Du som frågeställare ska vara kommuninvånare 
och mantalsskriven i kommunen. För att frågan ska tas upp under allmän-
hetens frågestund ska frågan vara skriftlig, undertecknad och inlämnad till 
kommunhuset senast en vecka före sammanträdet. Du som frågeställare 
ska vara närvarande vid sammanträdet och läsa upp frågan i samband med 
frågestunden. Läs mer om allmänhetens frågestund på vår hemsida 
www.stenugnsund.se

Kontakt
Välkommen att höra av dig till oss!
Stenungsunds kommun
Växel  0303-73 00 00 
Telefax  0303-73 82 35 

Kommunhuset är öppet:
Måndag 07.30 -18
Tisdag-torsdag 07.30-17
Fredag 07.30-15
Växeln öppnar kl 8 varje dag.

Stenungsunds kommun har flexibel arbetstid och därför kan det vara en 
god idé att avtala tid om man vill träffa en speciell befattningshavare. 
Kommunhuset ligger på Strandvägen 15, Stenungsund. 
Postadress: Stenungsunds kommun, 444 82 Stenungsund. 
E-postadress: kommun@stenungsund.se 
Besök gärna vår hemsida: www.stenungsund.se

Journummer 
Ring 112  Om Du snabbt behöver 
• Ambulans • Fjällräddning • Flygräddning • Giftinformation 
• Räddningstjänst/Brandkår • Polis • Sjöräddning  • Jourhavande läkare 

När det inte är lika bråttom: 
Kungälvs sjukhus  0303-980 00 
Läkemedelsupplysning  0771-46 70 10
Anmälan om barn som far illa (dagtid) 0303-73 81 33
eller efter kontorstid 031 – 365 87 00  
BRIS (barntelefon) 116 111,    
(vuxentelefon) 0707-150 50 50   
Djursjukhuset Blå Stjärnan Jourtelefon akuta fall,  031-65 35 35
Giftinformation, dygnet runt.  010-456 67 00
Polisen, hela landet i icke brådskande ärenden  114 14 
Räddningstjänsten i icke brådskande ärenden 010-471 44 00 
Sjukvårdsrådgivning dygnet runt  1177 
Backa Läkarhus  0303-37 38 00
Närhälsan, Vårdcentral (jourcentral) Stenungsund  010-473 32 20
Vårdcentral Stora Höga  010-473 35 00
Sjöräddningen, Stenungsund 070-971 39 77
Kvinnojour (jourtelefon)  0303-846 79
Socialjour (efter kontorstid) 031-365 87 00
Nationella hjälplinjen (tillfälligt psykologiskt stöd) 020-22 00 60

Felanmälan 
Kommunens vatten- och avloppsledningar
Under kontorstid  0303-73 00 00
Efter kontorstid  031-703 17 77 
Fjärrvärmen, tel växel  0303-73 10 00 
vid akuta problem efter kontorstid  031- 703 16 20 
Gatubelysning, under kontorstid  0303-73 00 00 
Vattenfall störningsinformation  020- 82 58 58 
Kungälvs Energi, störningsinformation  0303-596 00 
Ellevio, störningsinformation   020-44 11 00 

Klipp gärna ut 
listan med bra

 telefonnummer 
och sätt upp på en 
bra plats hemma!



Vill du bli en av oss?
Hogia fortsätter att växa och just nu  

gör vi plats för ytterligare 200 personer. 

Har du kompetens inom ekonomi, HR/lön,  
försäljning eller systemutveckling?

Läs mer om våra spännande tjänster på 
www.hogia.se/karriar


