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1. Bakgrund 

Färgelanda kommun bjöd in invånarna i Högsäter och Stigen med omnejd till Medborgardialogmöten  

den 22 respektive 29 mars 2016. 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 och Stigen i Färgelanda kommun 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 

Till hösten ska ytterligare två medborgardialogmöten arrangeras i Ödeborg och Färgelanda. 
 

2. Genomförande 

Gensvaret och engagemanget var mycket stort. Det kom ett 50-tal personer till båda träffarna, vilket 

är mycket positivt.  

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 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.  

Jag visade sedan en presentation av foton som jag tagit vid en egen rundtur med bil på respektive ort 

någon vecka tidigare. 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 var ordet fritt för alla att kommentera, fråga eller förtydliga. På 

båda orterna var engagemanget stort och stämningen god. 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.  
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En övning genomfördes för att utifrån nulägesbilden som vuxit fram genom de insamlade lapparna 

måla upp en målbild för hur man önskar att det ska vara på orten om cirka fem år.  

3. Slutsatser Högsäter 

255 lappar samlades in i Högsäter och jag har sammanställt dem separat som en bilaga i excel-

format, där varje ämne har delats in i minus- och plusområden och förtydligande kommentarer eller 

förslag lagts i en separat kolumn. På så vis blir det enklare för kommunens tjänstemän och politiker 

att arbeta vidare med materialet i kommande planering. 

Det som får allra mest positiva kommentarer och som man visar stor glädje över är den fina 

gemenskapen och den goda andan i Högsäter. Det är tydligt att Högsäter är en ort där många 

engagerar sig på olika sätt genom ideella insatser. Detta tycks dels bero på att det finns en besvikelse 

över hur mycket kommunen har råd med eller väljer att prioritera, dels för att det finns en mycket 

positiv anda och vilja att ställa upp för varandra och för orten. Detta inte minst genom insatser av 

eldsjälar som gör det möjligt att utöva idrotter av olika slag. Utbudet av platser i form av exempelvis 

motionsspår, konstsnöspår, boule- och tennisbana och fotbollsplan, men också filmfestival m.m. är 

tack vare detta engagemang stort i relation till ortens storlek. Det är en tydlig styrka för Högsäter. 

Den vackra naturen, exempelvis vid Ragnerudssjön och campingen är en annan tillgång man lyfter 

fram. 

Det som får mest uppmärksamhet i form av missnöje är underhåll av både kommunala och privata 

byggnader, gräsytor, vägar och platser, liksom bristen på utsmyckning i form av blommor, jul-

dekorationer och så vidare. Även att det finns för få förskoleplatser, för få lägenheter för livets olika 

faser, ingen fungerande idrottshall och att det saknas lekplatser i fint skick. Även trafikens hastighet 

genom samhället och att gång- och cykelväg till Färgelanda saknas lyfts fram som negativt. En oro för 

minskade antal företag, minskade handel var också tydlig. Nya ”Välkommen till Högsäter-skyltar” 

behövs.  

Man lyfter fram Lane och Bäckefors som orter att inspireras av. Målbilden som deltagarna målade 

upp var både en förlängning och en slags spegling av dagens nuläge. Det som är positivt, det stora 

engagemanget och viljan att göra saker tillsammans på orten vill man givetvis behålla. Det ger en 

gemenskap och ett stort utbud av aktiviteter. Man vill självfallet behålla den vackra naturen och 

önskar att fler ska upptäcka dessa styrkor, både inflyttare och besökare. Målbilden om fem år visar 

också på ett fräschare samhälle där det är rent och städat, där byggnader och marker underhålls och 

där det finns lägenheter för unga och gamla, lekplatser och en fungerande idrottshall samt en gång 

och cykelväg mellan Högsäter och Färgelanda. Ett väl fungerande näringsliv inklusive handel ser man 

också framför sig. Om jag kommer och hälsar på under sommartid får jag se vackra blomster-

arrangemang och parker och vid jul lyser julbelysningen upp, om invånarnas målbild förverkligas.  
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4. Slutsatser Stigen 

I Stigen skrevs 256 lappar. Även de är sammanställda i excelform som bilaga.  

Det som är mest uppskattat i Stigen är badplatsen, Stigens Herrgård och, inte minst, att Stigens Livs 

inom kort ska öppna igen och erbjuda en hel del, vilket blir en tillgång för många. Att skolan räddades 

genom att bli friskola är man glad över.  

Den vackra naturen med sjöar och fina fiskeplatser är en styrka och något man är stolt över. Även i 

Stigen gläds man åt gemensamma aktiviteter och ideella krafter som ordnar med motionsspår, 

poängpromenad, språkcafé och kulturaktiviteter med mera. Där lyfts också gemenskapen och särskilt 

Valborgsmässofirandet fram av många.  

Viss upprustning av byggnader har genomförts och det uppskattas, men annars är det bristen på 

underhåll av både byggnader och vägar, samt städning som Stigenborna är allra mest missnöjda med, 

både gällande kommunala fastigheter och privata. Fabriksdammen och fabriksområdet är i särklass 

när det gäller missnöjet. De beskrivs som rena skamfläckarna och måste enligt deltagarna åtgärdas, 

både akut och sedan löpande med gräsklippning etc., både för de boende, för attraktivitet för 

inflyttning och av säkerhetsskäl.  

Cykelväg till Färgelanda finns med på önskelistan, liksom lekplatser, farthinder och tydlig skyltning till 

exempelvis badplatsen, Herrgården och affären. Nya ”Välkommen till Stigen-skyltar” behövs.  

Man lyfter fram Bengtsfors och Dals-Ed som orter att inspireras av. Målbilden som visar hur man 

önskar att Stigen ska se ut om cirka fem år visar en ort med fortsatt engagerade invånare, aktiviteter 

i Herrgården och på andra ställen, boendemöjligheter för olika åldrar och ekonomiska förut-

sättningar, en väl fungerande handel och övrigt näringsliv på denna ort omgiven av vacker natur. 

Avgörande för trivsel och framtidstro, liksom ortens attraktivitet för inflyttning, är att slitna och 

nedgångna platser såsom bland annat fabriksområdet och dammen rustas upp och hålls i fint skick.  

 

5. Nästa steg 

I denna rapport har jag 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.  
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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 Stigen och Högsäter är helt avgörande och en 

mycket stor tillgång att vara tacksam över och bygga vidare på tillsammans. 

Tack för att jag fick möjlighet att vara en del av era härliga Medborgardialoger! 

 

Trollhättan i april 2016 

 

Ann Palmnäs 

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

 

http://www.palmnas.se/

