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Intregration - Hyresrätter bland villaområden saknas. Fler lgh så äldre kan 

flytta ur husen och barnfamiljer in. Mer lägenhetshus i centrum el. runt 

omkring (tex Håvesten). Bygga billigare lgh för ungdomar, pensionärer 2-

3 rum. Finns inte lgh t ex 4:a i bättre standard med garage. 7

Mer trygghets- och serviceboende 1

Höjdenområdet är trist- behöver upprustning. Höjden (alla fem 

punkter) 3

Många hus förfaller, dåligt skötta, underhåll av lägenheter 

(Valbohem). Synintryck då man kommer in i samhället fr 

Uddevallahållet (Bristfällig målning, tråkigt intryck). 3

För lite byggnation av villor, 2

Höjdenskolan (deppigt, fult, tomt, trist) 1

Markägare/kommun bygga små "Attefallshus" 1

Service - post , bank. Bättre när fanns polis. 1

Trångt på skola/förskola 1

20  

Plus

Stolt över att bo i en liten  kommun m närhet t natur, men ändå 

ett centrum för vardagsbehov (mataffär, apotek, systemet) 1

Vi har flexibel barnomsorg 1

Öppna förskolan 1

Lugnt och trivsamt, närhet till natur, vacker lantlig miljö. Bär och 

svamp. Lugn och ro. 2



Fungerar bra på äldreboenden. Verkar finnas platser för 

medicinskt färdiga patienter på sjukhuset. 1

Bra fastighetspriser. Marknadsför 1-kronorstomterna och se till att 

individer som vill bygga vet var de hittar aktuell information 2

Fina marker att bygga hus på (om man fått det) 1

Ligger central för in- och utpendling (om arbetstillfällen) 1

INFRASTRUKTUR 10

Minus

Hastigheten på Hedekasvägen. Säkrare trafikmiljö. Relevant 

trafikskyltsättning 2

Mera cykelväg i kommunen, afaltera hål i vägar och gångbanor 1

Torget borde användas, tex bodar för närodlat. 1

Det är tämligen enkelt att åka från kn med buss, men näst intill 

omöjligt att åka tillbaka. Bussförbindelser  Fla-Vbg, Fla-Uva. Bättre 

trp bussar, färdtjänst, sjukresor mm. Bättre bussförb. mot Vbg-

Thn 6

Behövs uppställningsplats för släp, så de inte står på gator 1

Cykelväg Stigen- Fla, Fla-Högsäter 2

Dåligt för ungdom 1

Har sett att gatlyktorna lyser även på dagen 1

Att all gatubeslysning fungerar 1

Asfaltera första delen till Ödeborg (Lelången) 1

Nät på träbroar 1

Klippa gångväg banom granngården (Lelången) 1

19

Plus

Torget - genast bättre med julgran 1

Stort plus till fiber genom fiberföreningar 1

Vår slalombacke (Kobacken) med belysning och lift 1

Närhet till det mesta! 3 mil t Uva, Vbg,M-dal, Bäckefors 1

4



HANDEL OCH NÄRINGSLIV
Minus

Priser på industritomten för höga 1

Vi är dåliga på att samarbeta inom företagen 1

Det händer för lite från kommunens sida vad gäller näringslivet. 

Mässor för företag 2

Attityd från folk att handla på orten 1

Arbetsmarknad - motorn i en kommun 1

Arbete med införskaffande av nya företag och inflyttning av nya 

medborgare 1

Återupprätta kommunen - dålig PR 1

Se till att nya affärer uppstår 1

Skäms över den bild politikerna i Fla visar utåt-rubriker att de inte 

kan samtala med varandra.Vill att kommunen ska tänka lite mer 

marknadsföring som om den vore ett företag 1

Saknas skoaffär, hälsokost, optiker. 1

11

Plus

Bra att det finns mataffärer med kvalitet och tankmöjligheter. Ett brett 

utbud som gör att man inte måste lämna kn för att sköta 

vardagssysslorna. Mycket att erbjuda när det gäller affärer. Kul m caféer, 

butiker, restauranger. ICA och COOP har bra utbud och härlig personal. 

Systembolaget med mycket vänligt bemötande. Mack, bygghandel, 

mataffär, apotek, klädaffär, cafeer, rest. 7

Uteserveringen som Dalslands pizzeria har! 1

Det är ganska gott om arbeten 1

Många företag inom byggbranschen 1

Det är positivt att vi har Mejeri Dalspria. Det kan vi vara stolta 

över 1

Verksamheten i Björnhuset är positivt. Mycket positivt 3

Gemensam digital anslagstabla i centrum för tex kn, vårdcentral, 

företag 1



15

MILJÖ OCH TRIVSEL
Minus

Närpolis och ambulans 1

Se till att hus håller en viss standard, är uppstädat. Tex g:a 

bageriet vid rondellen och flera hus mot "Jonas i svängen". Många 

förfallna hus, tex bageriet. Ger dålig första anblick för turister. 

Kommunens tillsyn över miljöfrågor och nedskräpade/förfallna 

villor i centrum 3

Fler hastighetsåtgärder (farthinder), tex Hedekasv och runt skolan 1

Städa, håll trimmat i Stigenkorsen (högt gräs farligt för trafiken). Mkt 

skräp utmed vägarna, klipp buskar och gräs. Vårda våran 

historia/kulturarv: För dialog med resp markägare om intresse och 

åtgärder för att röja upp längs lelångenbanan. Jag som inflyttad ser detta 

som en turistattraktion. Föra dialog med markägare om att röja bort sly 

kring attraktiva platser såsom sjöar och öppna landskap. Finns möjlighet 

till bidrag? 4

Fritidsgården till centrum 1

Sätt upp handikapsskylt vid ICA så alla ser den 1

Tavla i Medborgarkontoret om hur mkt det kostar att laga 

förstörelse i Fla 1

Mer ljus vid skolan. 1

Ta hand om ungdomarna på deras nivå 1

Renovera upp Höjdenskolan och gör den till en fin lågstadieskola. 

Mer lokaler, mindre klasser genom att renovera och öppna 

Höjden 3

Renovera och underhåll våra sporthallar bättre 1

Mer papperskorgar för ex hundavföring och vanliga 1

Dåliga uppvärmningsformer i många hus - dålig luft 1

Bättre utnyttja grönområdet bakom ICA-parkbänkar, lekplatser, 

boulebanor mm = levande centrum 1

1



Avsaknad av laddstolpar för elbilar 1

23

Plus

Fin och mångfacetterad natur med möjligheter till olika friluftsliv 

och aktiviteter - bör beaktas och påtalas. Naturen lockar och vårt 

sjösystem 6

Renvägens stora naturområde nedanför fönstren är underbart. 

Växter, träd, någon älg. Rör inte detta område med att bygga 

något där. 1

Blanketorpet 2

Medborgardialogen till Torp, Råggärd, Lerdal, Järbo? 1

Strutsfarmen 1

Huspriserna stiger 1

Bra utbud av affärer 1

Jag är stolt över hela centrum i Färgelanda med bl a 

uteserveringar sommartid 1

Familjecentralen och alla delar av den. Fin vårdcentral 3

Fin promenadsträcka mellan Fla och Ödeborg. Bra med 

cykelvägar, men det behövs fler 2

Spännande fornminnen 1

Busstationen är stor och rymlig + att man kan gå in och värma sig i 

"rummet" 1

Hade många av dessa önskemål som vi skrev ner som behöver 

fixas så hade man kommit en lång bid på väg att vara stolt över 1

Närheten till Kroppefjäll

Berättar gärna vårt centrum och om kända personer som har sina 

rötter i kommunen; Von Döbeln, Nils Ferlin, Bo Zetterlind, Hjalmar 

Lundbohm m.fl. 1

Bären, svarta och röda vinbär och krusbär vid ekocentret 1

Många stugor hyrs ut

Grillplatsen vid skogen, gamla EKO är toppenfin, men borde 

skyltas bättre så fler hittar dit. Fina och mysiga grillplatser runt om 

i kommunen 2



Bra pendlingsavstånd till de större städerna 1

Sinnenas hus - mysigt! 1

Bra att politikerna och tjänstemännen samarbetar åt samma håll - 

Äntligen! 1

Skolor och förskolor ganska bra, men utveckling behövs! Ge 

lärarna mer eloger och assistenter. 1

Restaureringen av Håvestens gravkulle blev jättefin 1

Centrumhuset är bra, men kan bli mycket bättre - mera 

samarbetmed föreningarna, öppettider 1

Sammanhållning när det gäller - folk vill hjälpa varandra 2

Bygglovsprocessen har gått bra. Personalen på kommunhuset är 

jättetrevliga och hjälpsamma. Detta är värt hur mycket som helst. 2

Röjarlaget gör ett bra jobb 1

37

AKTIVITETER  

Minus 

Trist att vi saknar badhus. Badhus med bra bassäng så ungdom 

och barn kan lära sig simma 2

Fritidsgården stänger tidigt, för ungdomsaktiviteter 1

Upplysta motionsspår, öppna upp elljusspåret igen. Skäms över 

att det inte finns något elljusspår 3

Badbussar till Uddevalla 1

Större möteslokaler i Medborgarhuset 1

Ett utegym vore bra. Utnyttja gräsytan i centrum för aktiviteter för 

alla åldrar: ex boulebana, utegym, utökad lekplats, 

picknickområde mm. Större, roligare lekplatser, t ex vid ICA hade 

varit kanon 3

Saknar biograf, teater. Skulle finnas mer för pensionärer tex 

cirklar, teater, biograf.Modern biosalong. 3

Även om aktiviteter startas kommer inga - tröga människor 1

Främja ett rikt och utbrett föreningsliv 1



Ökad torghandel. Återuppta Färgelandadagarna. 1

Boulen under all kritik från kommunen. Parkering? 1

Avsaknad av gym, beror det delvis på att det inte finns lokaler? 

Rusta upp Sporthallen och bygg en till sporthall. 2

Aktivitetshus behövs för daglediga och återvinning av möbler, 

cyklar, reparationer 1

Färgelanda behöver större SFI 1

Annonsera olika aktiviteter i ex tidning el anslagstavlan, ex Dick 

Harryssons besök, Badminton DM 1

Erbjudande om rundturer med buss för nyinflyttade medborgare i 

Färgelanda + nyhetsinfo för nya i samarbete med föreningar och 

företag 2-4 ggr/år 1

Något jag skämts över i 2 år: Luftkonditioneringen fungerar inte i 

Sporthallen 1

Föreningar och aktiviteter är inte tillräckligt kända och 

presenterade 1

26

 

Plus  

Brett utbud av idrottaktiviteter (olika idrotter). Bra utbud av 

föreningsaktiviteter. Många ideella krafter som driver det breda 

utbud av idrottsföreningar som Färgelanda kan stoltsera med. 

Våra små föreningar som FIF och Höfers. Friskis&Svettis 8

Färgelanda cup! Då lever samhället upp! Färglanda cup ger 

kommunen en enorm reklam samt stärker vi-känslan och främjar 

de lokala butiksinnehavarna.  Färgelanda cup och hur det lyfter 

Färgelanda 1  

Caféerna 1

Många som jobbar ideellt för äldre 2

Multiarenan som ska byggas på Högalid. Väldigt spännande och 

kul med multiarena på Högalid 2



Skolskogen- den kan till och med utvecklas med t ex 

äventyrsbana/inte nudda mark-bana. Skolskogen är superfin! 

Önskar mer aktiviteter där. 1

Detta möte är positivt för kommuninvånarna att utrycka sina 

åsikter. Bar initiativ med dialogmöte i kommunens alla delar. 2

Harvens dag 1

Valborgsfirandet i Stigen 1

Fotbollsplanerna nedanför kyrkan 1

Systembolag 1

Ellenösjön 1

Färgelanda ridklubb är fantastisk med alla eldsjälar. Hoppas den 

får vara kvar. 1
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TOTALT ANTAL LAPPAR 188


