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1. Bakgrund 

Färgelanda kommun bjöd under hösten 2016 in invånarna i Ödeborg och Färgelanda samhällen med 

omnejd till medborgardialogmöten. I mars samma år hade man gjort motsvarande för invånarna i 

Högsäter och Stigen.  

Inbjudan gick dels in via posten, dels via annonser i Bohuslänningen och Dalslänningen. Anslag sattes 

också upp i affärer och på andra ställen.  

Rubriken var: Hur kan vi göra Högsäter/Stigen/Ödeborg/Färgelanda trivsammare? Välkomna till 
medborgardialog. 
 

Syftet var att i första hand diskutera följande punkter, för att få invånarnas bild av nuläge och önskat 

läge, samt hur de bedömer prioriteringen av olika insatser: 

 Boende 

 Handel, näringsliv 

 Aktiviteter 

 Infrastruktur 

 Miljö, trivsel, utseende 

En separat rapport skrevs för de två mötena i Stigen och Högsäter, medan denna rapport gäller 
mötena i Ödeborg respektive Färgelanda. 
 

2. Genomförande 

Gensvaret och engagemanget var även dessa gånger mycket stort. Det kom över ett 50-tal personer 

till båda träffarna.  

En extern processledare, undertecknad, hade bjudits in att leda kvällarna och fånga upp alla åsikter, 

förslag och inspel. På plats fanns representanter för olika delar av kommunen såsom Kommunchefen, 

ansvariga för Plan och Bygg, Näringsliv, Fastigheter, Kultur & Fritid samt Valbohem. Politiker fanns på 

plats för att lyssna.  

Båda kvällarna följde samma upplägg; Kommunchefen Lars-Göran Berg välkomnade och lämnade viss 

information. Resten av kvällen var invånarnas. De fick skriva ned på post-it-lappar vad de är miss-

nöjda med/skäms över/vill åtgärda samt vad de är nöjda med/stolta och glada över.  

Alla lappar samlades in, sattes upp på blädderblock och sammanfattades kort i helgrupp. I samband 

med fikarasten hade alla möjlighet att gå runt och läsa lapparna och diskutera dem tillsammans. Efter 

fikapausen visade jag en presentation av foton som jag tagit vid en egen rundtur med bil på 

respektive ort någon vecka tidigare. Sedan var ordet fritt för alla att kommentera, fråga eller 

förtydliga. På båda orterna var engagemanget stort och stämningen god. Det kom in förslag och 
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inspel både till den kommunala organisationen, till näringslivet och till medborgarna själva. Några 

frågor hade man gärna velat diskutera mer, men då detta var ett dialogmöte för att få en helhetsbild 

fick diskussionerna hållas relativt korta. Allt som står på lapparna ställs samman och kommer med in i 

den kommunala planeringen.  

Baserat på nulägesbilden som vuxit fram genom de insamlade lapparna målades det upp en målbild 

för hur man önskar att det ska vara på orten om cirka fem år. Det som är bra idag vill man behålla 

och utveckla, det som inte är bra önskar man förändra. I vissa fall kan det vara kommunen som 

ansvarar för eventuella åtgärder, i andra fall exempelvis Trafikverket eller naturligtvis invånarna 

själva. Kommunchefen avrundade med att berätta att allt material kommer att läsas och att man 

kommer att jobba vidare med allt underlag, från samtliga möten för att kunna åtgärda vissa saker i 

relativt snabbt och få en grund för politiska beslut när det gäller större investeringar.  

3. Slutsatser Ödeborg 

185 lappar samlades in i Ödeborg och jag har sammanställt dem separat som en bilaga i excel-

format, där varje ämne har delats in i minus- och plusområden. På så vis blir det enklare för 

kommunens tjänstemän och politiker att arbeta vidare med materialet i kommande planering. I vissa 

fall kan samma fråga dyka upp både på exempelvis infrastruktur och boende då de svarande kan ha 

valt olika rubriker på samma fråga. De utgör dock två olika lappar.  

Det som får allra mest positiva kommentarer och som man visar stor glädje över är ”goda grannar”, 

liksom att det är så lugnt och tryggt att bo i Ödeborg. Även den fina naturen inpå knuten lyfter 

många upp som mycket positivt. Både den vilda naturen att t ex fiska i, men också den mer 

lättillgängliga med fina cykel- och gångvägar.  

Det fina läget med närhet till flera städer och till kusten är ett plus som många lyfter fram, liksom 

Midsommarfirande och olika typer av träningsmöjligheter.  

Det man är mest missnöjd med i Ödeborg är slitna, vanvårdade hus och tomter, både offentligt och 

privat ägda. Även att det saknas affärer. Det uppstår dock ett intressant samtal kring problematiken 

kring att försöka bedriva affärsverksamhet i en så pass liten ort. Det finns en förståelse för att det 

inte bär sig med nuvarande invånarantal. Däremot lyfts fram att det finns ett bra utbud inne i själva 

Färgelanda. Samma resonemang uppstår kring fritidsgården i Färgelanda.  

Att hastigheterna är höga så att man inte känner sig trygg med att låta barnen gå själva är något flera 

lyfter upp. Detta är särskilt oroande med tanke på att det är just det trygga, fina samhället man 

uppskattar och vill ge sina barn.  

Man önskar bättre busskommunikationer och även en högre byggnadstakt för bostäder, både villor 

och lägenheter.   

Andra orter som man tycker att man kan inspireras av är Trollhättan (gällande temalekplatser) och  

Munkedal. Den målbild som målades upp för Ödeborg om cirka fem år var att det som är bra idag, 

vilket är mycket men inte minst det trygga, fina boendet för barn och gamla, vill man få behålla och 

vill också arbeta för att kunna behålla för man upplever verkligen att man kan ha ett gott liv i 

Ödeborg.  
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Man såg också nyheter framför sig såsom minigolfbana, aktivitetshus mm. Man vill att det då finns 

fler platser i barnomsorgen. Även i Ödeborg finns en önskan om att byggnader och tomter ska vara 

mer väl omhändertagna i framtiden och att de höga hastigheterna på vägarna är ett minne blott. 

Man ser också fler bostäder i olika storlekar i målbilden om fem år. 

4. Slutsatser Färgelanda 

I Färgelanda skrevs 188 lappar. Även de är sammanställda i excelform som bilaga.  

De boende i Färgelanda uppskattar mycket det förhållandevis rika utbudet av affärer och annan 

service i centrum. Tack vare det kan man klara sina vardagsbehov på hemorten, vilket är mycket 

värdefullt.  

Det rika föreningslivet, rikt bland annat tack vare alla ideella krafter, är många glada och stolta över. 

Både det som finns året runt och det årligen återkommande Färgelanda cup lyfts fram. Det gör livet 

gott och ökar Färgelandas attraktivitet. Att naturen är vacker och finns precis inpå samhället är en 

stor fördel som många lyfter upp, liksom det centrala läget med korta avstånd till bl.a. Uddevalla och 

Munkedal, men också till kusten. Även att Björnhuset blivit lyckat lyfts fram, liksom särskilt Dalspira 

mejeri och att det finns flera byggföretag.  

Precis som vid de andra dialogmötena pekas på att många hus och tomter behöver rustas upp och 

allmänt fräschas upp. Man vill inte ha ruckel och fula hus varken för sin egen del eller för turister att 

titta på. Denna kommentar riktas till alla som äger mark och byggnader, både kommunen och 

privatpersoner.  

Man önskar fler lägenheter i olika storlekar, liksom villor. Busskommunikationerna behöver 

förbättras. Något som påpekas särskilt gällande detta är att det är relativt lätt att åka från Färgelanda 

men mycket svårt åka tillbaka!  

Jag noterade ett positivt drag bland Färgelandaborna. Nämligen att under rubriken ”minus” fanns 

ofta konkreta förbättringsförslag. Exempelvis kan man under rubriken MINUS gällande Aktiviteter 

hitta kommentaren ”Ett utegym vore bra. Utnyttja gräsytan i centrum för aktiviteter för alla åldrar: 

ex boulebana, utegym, utökad lekplats, picknickområde mm.” Det ser jag som en mycket positiv och 

framåtsyftande kommentar och det fanns flera av samma art. 

Vi hade också fått in förslag via mail från personer som inte kunde delta. De föreslog exempelvis att 

julbelysning kan tändas av alla butiker på samma dag, så att det blir en trevlig och rolig aktivitet och 

händelse. Samma personer föreslog ätbara växter i planteringar i centrum, vindskydd utmed ån och 

en förlängning av Lelången. Förslagen uppskattades. 

Bra sätt att sprida och att ta till sig information om vad som händer i kommunal regi och bland 

föreningarna diskuteras också. Det finns en vilja att nå ut med information och en vilja att ta del av 

den. Några påpekar att kommunens personal är trevliga och man uppskattar initiativet till 

dialogmöten i de olika kommundelarna.  

Målbilden som visar hur man önskar att Färgelanda ska vara om cirka fem år är positiv med fortsatt 

rikt föreningsliv och utbud av butiker osv i centrum. Då är kanske ”Julljuständardagen” redan en 

tradition?  
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I Färgelanda om fem år ser vi ett större boendeutbud, men också hus, parker och tomter som är väl 

omhändertagna. Och här finns utegym och lekplatser. Fler arbetsplatser, bättre kollektivtrafik och 

inflyttning av företag och nya invånare ser man också framför sig.   

 

5. Nästa steg 

I denna rapport har jag, precis som efter vårens dialogmöten, övergripande beskrivit bakgrund och 

genomförande samt vilka slutsatser jag kunnat dra av allt det som deltagarna vid de båda mötena 

delade med sig av. I bilagan finns allt material samlat. En åsikt eller ett förslag som enbart en eller två 

personer skrivit ner kan ha ett mycket stort värde för de kommande stegen, så den 

sammanställningen innehåller mycket att jobba vidare med.  

Jag har medvetet valt att inte i denna rapport ta med de återkopplingar och kommentarer som vi 

redan under Medborgardialogerna fick höra om av de kommunrepresentanter som deltog vid 

mötena. Materialet från dessa träffar, och andra inspel som kommer in från människor som inte 

kunde delta, blir till ett underlag och för kommande diskussioner och planering inom den kommunala 

organisationen och beslut kan fattas efter politisk prioritering.  

Det är självfallet också så att alla förändringar, förbättringar eller bibehållande av det som är bra inte 

är ett kommunalt ansvar. Vissa frågor kommer kommunen att behöva föra vidare till andra aktörer 

på regional eller nationell nivå. Det är ju också mycket tydligt för mig som utomstående att de 

boendes engagemang och vilja att bidra till trivsel i Ödeborg och Färgelanda, men precis lika mycket i 

Stigen och Högsäter, är helt avgörande och en mycket stor tillgång att vara tacksam över och bygga 

vidare på tillsammans. 

Det har varit ett sant nöje, vid varje tillfälle, att ta del av engagemanget både från kommunens 

aktörer och alla invånare. Tack för att jag fick möjlighet att vara en del av era härliga Medborgar-

dialoger! 

 

Trollhättan i november 2016 

 

Ann Palmnäs 

www.palmnas.se    Bilagor: Sammanställningar av samtliga inkomna åsikter och förslag 
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