
ÖDEBORG DIALOGMÖTE 

Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av  Ödeborgsborna 

BOENDE

Minus Antal Kommentarer, önskemål, förslag

För lite bostäder, för få lägenheter, varför byggs inte nytt? 

Avsaknad av byggnation, både villor och lägenheter 5

65+boende, serviceboende, pensionärsboende i markläge och 

med service saknas 3

Dåligt med platser i barnomsorgen 1

Se över byggloven. För strama gränser, gamla beslut 1

Dålig mobiltäckning. Behöver kommunens hjälp påverka 

telebolagen 1

Sorgsna, äldre hus, ser tråkiga ut . Hyreshusen (Sågv.) behöver 

renoveras på utsidan. Vissa fastigheter utmed genomfartsvägen 

ser för bedrövliga ut 4

Gamla lokaler i skolan 1

16

Plus

Bra grannar, gemytligt, 4



Lugnt, lantligt, fint, tryggt (för barn) 5

Toppenskola med lagom stora klasser, bra dagis,bra personal. 

Mycket bra skola, duktig personal 3

Mycket hus för pengarna, billiga bostäder, charm 4

De som faktiskt tar tag i och rustar upp hus. Mer sånt! 1

Nära till Munkedal, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, kusten 1

Skolan ska vara kvar här! 1

19

INFRASTRUKTUR

Minus

Vill ha cykelbana till Högsäter, gångväg till Ellenö 2

För höga hastigheter, behövs vägbulor (Vrinev., skolan). Särskilt 

bilar från kommunen, 7

Dåliga kommunikationer/förbindelser/busstrafik. Måste ha bil (på 

helgerna) 5

Bussarna väntar inte in varandra - fungerar inte på morgonen 1

Plogbilen tar inte bort snön, skapar vallar 1



Rondel på v 172 in i Ödeborg, avkörningsfil 172:an 2

Oklart centrum, oklar orientering, anonym & öde infart 2

Inga affärer 1

lelångenbanan i Färgelanda, från kraftverket in till centrum 1

22

Plus

Visst fokus finns på dessa frågor - bra! 1

Nära till Uddevalla och kusten, med bil 3

Bra asfalterat på Lelången 1

Simhall cirka 37 grader 1

Parkeringar? 1

7

 

HANDEL OCH NÄRINGSLIV

Minus

Finns ingen, fåtal, handel/näringsliv, saknar (mat-)affär 7

Företagshotell 1

Fler företag 1



Profilering, sysselsättning, trygghet 1

10

Plus

Finns en brukshistoria som är spännande, bruket 2

Nu när det finns ett mejeri här, kunde man inte starta ett bageri 

också? 1

Bra utbud inom handel i Färgelanda 1

4

MILJÖ OCH TRIVSEL

Minus

Vissa fastigheter borde rustas upp, vanvårdade hus vid infarten, 

sliten och anonym kommun, infarten tråkig med slitna hus. Gamla 

affären och huset nedanför m. tomter. 6

Blomsterplantering, ljussättning stora granen 1

Synd att inte gångvägen mellan bussgaraget och villavägen 

underhålls. Varför plogas inte gångvägen mellan Galvarevägen och 

tråddragarevägen? 2

Synd att Valbohem sätter upp p-förbudsskyltar. Själva står de i 

rondellen så det ej går att ploga 1

Den som tar upp snö på Vrinev. Skulle vända på plogbladet så att 

det inte blir ett berg vid utkörning 1

En granne har för många katter. Hundbajs tas ej upp 4

Trafiken, otryggt för barn att gå hem 3

Avsaknad av miljöfrågor (synliga). Skyltar borde finnas om att ej 

kasta trädgårdsavfall nära bostäder 1



Upprustning av gymnastiksalen på skolan 1

Ingen lekplats för barnen 2

Att människor här kör ut sitt skräp i skogen och slänger det vid 

vägen: bildäck, täcken… 1

Klippning av grönområden 1

Tråkig attityd, slutenhet 1

Rädda tennisplanen 1

Rensa upp runt Valboån, utnyttja området runt Valboån 2

28

Plus

Lugnt samhälle/bra miljö för barn att växa upp i, lugn miljö. Goda 

förutsättningar för ett bra liv. 10

Stolt över våtmarken och fina vägen t Fla C. 1

Fint natur att cykla i, stora möjligheter om man är 

naturintresserad, nära naturen, bra promenadvägar, fiske 7

Fin Fornsal 3

Gunnebo bruk, när det fanns 1

Bra att DJ tråd finns som industri 1

Bra grannar 1

Bra skola 2



Att museet har öppet 1

Att det kommer fiber 1

Glada att Folkets hus uppskattas, Folkets Hus 2

Fin Ödeborgspark, parken är mysig 3

Idrottsplatsen 3

Nya invånare som reparerar 1

Midsommarfirandet och Tomtestigen 2

ÖIF 1

Det är underbart att bo i Ödeborg! 1

Suverän golfbana 1

Nära till bussar 1

Nu bra asfalt 1

Fin folkpark 2

Kan bli en fin plats 1

47

AKTIVITETER 

Minus 

För få lekplatser (när man är föräldraledig) 5



Mötesplats, liv 1

Hotet mot ridskolan, nedläggning 2

Skulle bli bra om man hade något att göra här, t ex dans, träning, 

något spel. För få aktiviteter för ungdomar, barn 2

Simhall hade varit trevligt 1

Liten uppslutning till kvällens aktivitet 1

Bygga om idrottshallen så den kan användas som tennisplan. 

Rusta gymnastiksalen 2

Gör iordning ishockeybanan 1

Vad hände med tennisbanan? 1

16

Plus  

Bowles 1

Midsommarfirande/-festen 4

Tomtestig 3

Spinning 1

Zumba 1

Bra gångväg till Färgelanda 1

Finns engagerade människor 1



Dans i parken på sommaren 1

Mogendans (bugg) 1

Linedance 1

15

TOTALT ANTAL LAPPAR 184


