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1. Inledning
Fritidsboende har en lång tradition i de nordiska samhällena (Nordin, 1993; Müller, 2007). Fritidshusens roll
som enkel sommarbostad har dock förändrats under åren. En åldrande befolkning med mer obunden tid som
kan tillbringas i fritidsbostaden är bara en anledning att husen idag kan nyttjas oftare och under längre tider
(Müller, 2002a). Även näringslivets omstrukturering som bland annat innebär en övergång till ett
servicesamhälle betyder att fler människor saknar en tydlig koppling till en fysisk arbetsplats eller åtminstone
kan arbeta på en annan plats än kontoret. Internet och mobiltelefoni gör dessutom att människor kan hålla
täta kontakter med omvärlden vilket utgör en kontrast till den isolering som fritidshusvistelsen tidigare ibland
har inneburit. Alla dessa förändringar har skapat förutsättningar för övergången till ett mobilare samhälle.
Vissa forskare menar även att globaliseringen har skapat ett intresse för det lokala i en annars snabbt
föränderlig värld (Kaltenborn, 1998). Kaltenborn påpekar i detta sammanhang också att relationen till
fritidsbostaden ofta är mycket mer långvarig än till platsen där man är mantalsskriven. Fritidsbostaden har
ofta funnits i familjen sedan länge och somliga människor återvänder till denna plats under hela livet.
Utifrån ovan förda resonemang kan man konstatera att möjligheten att använda en fritidsbostad har
förbättrats för många hushåll. Utvecklingen är dock inte samma över hela landet. Det är tydligt att det pågår
en polarisering av fritidsboendet där vissa attraktiva områden upplever ett allt större intresse som tar sig
uttryck i höga fastighetspriser medan andra områden nästan tycks försvinna från fritidshuskartan (Müller,
2002b, Müller, 2004; Marjavaara & Müller, 2007).
Norra Bohuslän tillhör de attraktiva områden som under senare år har upplevt ett förstärkt intresse för
fritidsboende. Inte minst efterfrågan från Oslo-regionen har inneburit att konkurrensen om attraktiva
fastigheter har ökat. Samtidigt upplever man att fritidsbostäder i allt högre grad används också utanför
sommarmånaderna. Därför talar man idag om deltidsboende istället för fritidsboende. Denna språkliga
förändring speglar också en situation där fler och fler hushåll har multipla boenden. Dagens administrativa
system tvingar dock hushåll att välja en plats att mantalsskriva sig på och förhindrar på så vis att
deltidsboende blir synliga i den kommunala och statliga förvaltningen (Müller & Hall, 2003). Frost (2004)
talar därför om deltidsboende som en ’osynlig jätte’ som varken syns i befolknings- eller turismstatistik men
likväl i antal kan överstiga den registrerade befolkningen.
Denna osynlighet innebär svårigheter för kommuner att ta tillvara den potential för regional utveckling som
den deltidsboende befolkningen har. Likaså är det svårt för kommunerna att få kunskap om deltidsboendes
erfarenheter och önskemål. Kommunerna i Norra Bohuslän är mycket väl medvetna om denna problematik.
Detta är bakgrunden för denna studie som syftar till att ge beslutsfattare i de berörda kommunerna en bättre
förståelse för delårsboende och deras önskemål.

2. Genomförande
Studien är en totalundersökning av alla delårsboende i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil
kommun. Utvecklingen av frågeformuläret har skett i samråd med företrädare för de berörda kommunerna.
Data har samlats med hjälp av ett frågeformulär under september och oktober 2009 (se bilaga 1).
Frågeformuläret innehåller frågor om fritidsbostaden, motiv för delårsboendet, delaktighet i lokalsamhället,
nyttjande av fritidsbostaden samt bakgrundsfrågor. Frågeformuläret har sänts i en tryckt version till samtliga
delårsboendes folkbokföringsadress. I missivet har det dessutom erbjudits möjligheten att besvara enkäten
elektroniskt på Strömstads kommuns hemsida. Det elektroniska svarsalternativet har listats som första
alternativ. Uppdragsgivarna har därför beslutat att frånse ett frankerat svarskuvert, vilket säkert har
förorsakat ett visst bortfall. Det har inte heller skickats ut påminnelser.
Den praktiska hanteringen av utskicket hanterades av ett privat företag. I detta samband har det uppstått ett
större problem när det gäller respondenterna i Tanums kommun. Utskicken försågs med felaktiga
adressuppgifter som innebar att breven delvis inte kunde levereras eller att de levererades till rätt adress men
med fel namn. Flera respondenter kontaktade därför undersökningsledarna, eftersom de gärna ville svara på
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den feladresserade enkäten, vilket de givetvis uppmanades att göra. Det kan dock konstateras att denna fadäs
innebar ett kraftigt bortfall när det gäller Tanums kommun.
Enkäten skickades till 16042 hushåll (Tabell 1). Sammanlagt 1680 respondenter har valt att svara elektroniskt
på frågeformuläret medan 2959 respondenter har valt att fylla i den tryckta versionen. Tillsammans har alltså
4639 (28,9%) svar samlats in. En intressant undergrupp utgörs av de norska delårsboende. I denna grupp
svarade 546 av 2474 hushåll. Svarsfrekvensen är inte allt för bra. De ovan beskrivna tekniska problem och val,
respondenternas ofta höga ålder, deras mobila livsstil samt avsaknaden av påminnelse har sannolikt bidragit
till det relativt låga värdet. Det kan också konstateras att enkäten endast fanns tillgänglig på svenska vilket
också kan ha bidragit till att potentiella respondenter avstod från att svara samt att somliga delårsboende
också hade en folkbokföringsadress i samma kommun. Samtidigt kan det konstateras att alternativet, d.v.s. ett
utskick till ett begränsat urval med frankerat svarskuvert och påminnelse sannolikt inte skulle ha skördat fler
bearbetningsbara svar.1 De insamlade data tros dock ge en bra bild av delårsboende i Norra Bohuslän.
Allmänna uppgifter om ålder och socioekonomiska förhållanden speglar ungefär den bild som är känd från
andra undersökningar (Jansson & Müller, 2003).

Tabell 1: Utskick och svar
Utskick

Svar

Totalt

Norge

Totalt

Strömstad

3133

1320

Tanum

5038

Sotenäs

3549

Munkedal
Lysekil

Norge

Totalt

Norge

933

303

29.8%

23.0%

792

1031

152

20.5%

19.2%

134

1330

38

37.5%

28.4%

688

53

118

14

17.2%

26.4%

3634

175

1106

36

30.4%

20.6%

121

3

16042

2474

4639

546

28.9%

22.1%

Inga uppgifter
Summa

Svarsfrekvens

Som väntat med hänsyn till frågeformulärets omfattning har inte samtliga frågor besvarats av alla. Dels har
det inställt sig en uttröttningseffekt som innebär att respondenter har avbrutit ifyllandet av formuläret men
ändå skickat in det påbörjade formuläret, dels har respondenter valt att inte svara på enskilda frågeställningar
av skäl som inte går att fastställa. I det flesta fallen svarade dock mellan 4450 och 4500 hushåll på frågorna.

2.1 Totalpopulationen
Det är svårt att på ett statistiskt sätt uttala sig om undersökningens representativitet eftersom det inte finns
några beskrivningar av totalpopulationen. Kända parametrar är endast de delårsboendes permanenta
adresser. Utifrån detta kan man konstatera att urvalets geografiska fördelning när det gäller delårsboende
med folkbokföringsadresser i Norge och Sverige över avståndsklasser i relation till Norra Bohuslän mycket väl
speglar totalbefolkningens fördelning (Figur 1).

1

Jämförelse kan göras med en annan underöskning som utfördes av Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet
med delvis samma innehåll i hela Sverige som resulterade i ca 2050 svar.
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Figur 1: Delårsboendes hemorter fördelade på avståndsklasser

Figur 1 visar tydligt att huvudupptagningsområdet för delårsboendet i Norra Bohuslän är Göteborgsregionen
och Oslo ca 50-150 km ifrån destinationen. Sammanlagt 75% av alla delårsboende har en
folkbokföringsadress inom denna region. Den andra toppen kan hittas mellan 400 och 450 km från området.
Denna anhopning kan förklaras genom Stockholmsregionen som faller i denna kategori. Bortom 450 km
gränsen hittas folkbokföringsadresser för endast 1% av alla delårsboende i Norra Bohuslän. Enskilda
delårsboendes folkbokföringsadress hittas dock också i Norra Sverige och nordligaste Norge. När det gäller de
svarande kan det konstateras att grupper som bor längre ifrån Norra Bohuslän är lite överrepresenterade.
Norra Bohuslän är dock också en attraktiv destination för delårsboende från i stort sett hela världen; 2967
hushåll (18,5%) har utländska adresser. Adressuppgifterna leder till sammanlagt 30 länder inklusive Sverige
(Tabell 2). Att en stor del av dessa delårsboende kan vara utlandssvenskar är sannolikt men i synnerhet när
det gäller de stora grupperna från Norge och Tyskland kan det antas att majoriteten där också är norrmän och
tyskar. Detta intryck bekräftas dels av enkätsvaren samt av samtal som ringdes till undersökningsledarna.
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Tabell 2: Antal delårsboende hushåll med adress utanför Sverige
Land
Norge
Tyskland
Storbritannien
Schweiz
Danmark
USA
Frankrike
Belgien
Spanien
Nederländerna
okänt
Österrike
Luxemburg
Kina
Finland
Singapor
Australien
Italien
Sydafrika
Tjeckien
Andorra
Argentina
Östtimor
Irland
Kanada
Lettland
Lichtenstein
Malaysia
Portugal
Thailand
Summa

Antal
2533
150
53
44
37
32
24
15
15
15
8
7
6
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2967

2.2 Redovisningen
Resultaten i den följande redovisningen baseras på användbara enkätsvar. I de flesta fallen är resultaten
redovisade på kommunnivå. Här ingår alla svarande med delårsboende i berörd kommun oberoende av deras
hemland, d.v.s. att även de norska delårsboende är inkluderade i kommunuppgifterna. Eftersom gruppen
norska delårsboende är en särskilt stor (15,8% av alla delårsboende hushåll) och intressant grupp redovisas de
norska delårboende också separat, då dock för hela undersökningsområdet.
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RESULTAT

3. Fritidshusägarna
3.1 Nationalitet och hemort
Norra Bohuslän är en destination som lockar delårsboende med många nationaliteter (Tabell 3). Sammanlagt
14,7% av de svarande hushållen hade annan nationalitet än enbart svensk. Särskilt stor är andelen av hushåll
med annan nationalitet i Strömstads kommun där andelen är så stor som 34,6%. Även Tanums kommun
(18,6%) och Munkedals kommun (15,7%) har relativt stora andelar utländska delårsboende.

Tabell 3: Nationaliteter bland delårsboende i Norra Bohuslän
Sverige

Norge

Finland

Danmark

Strömstad

584

291

1

2

Tanum

781

136

1

6

Sotenäs

1207

23

0

1

91

11

0

2

993

27

0

0

3656

488

2

11

Munkedal
Lysekil
Total

Norden

Tyskland

Spanien

Övriga

Total

17

1

0

12

908

16

4

1

15

960

13

7

0

17

1268

3

1

0

0

108

17

0

0

6

1043

66

13

1

50

4287

Bland hushållen med annan nationalitet än svensk dominerar norska hushåll. Dessa utgör 77% av alla
utländska hushåll och 11,4% av samtliga svarande hushåll. Ungefär 60% av dessa norska hushåll är
delårsboende i Strömstads kommun.
Hushåll har också angett blandade nationaliteter. Här dominerar inte minst svensk-norska hushåll men även
andra nordiska hushåll är vanliga. Bland övriga kombinationer utmärker sig inte minst svensk-tyska hushåll.
Nationalitetsuppgifterna ger dock endast en begränsad bild av i vilket land dessa hushåll är bosatta.
En analys av hemorterna bland de svarande ger en liknande bild (Tabell 4). Visserligen är det fler som har
svarat på denna fråga och följaktligen är talen lite större men skillnaderna framträder huvudsakligen i
marginalerna. Så finns det till exempel 11 svarande som är bosatta i Schweiz medan ingen av de svarande har
angivit schweiziskt medborgarskap. Bland övriga länder hittas Belgien, Sydafrika, USA, Storbritannien,
Spanien, Frankrike, Italien, Kina, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Thailand.
I de följande analyserna behandlas de norska svaranden ibland separat. I dessa fall avses medborgarskap och
inte hemort eftersom det kan tänkas att svenska hushåll boende i Norge och andra länder ändå har en
annorlunda relation till Sverige och kanske Norra Bohuslän än utländska medborgare som endast tillfälligt
har förvärvat ett hus i Sverige. Här skulle naturligtvis även andra grupper urskiljas. Antalen tyska och danska
hushåll är dock så pass små att en sådan särbehandling endast skulle ge osäkra resultat.
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Tabell 4: Hemland bland delårsboende i Norra Bohuslän
Sverige

Norge

Tyskland

Danmark

Schweiz

Strömstad

606

303

4

2

0

6

921

Tanum

797

152

6

7

6

16

982

Sotenäs

1248

38

9

1

5

15

1316

95

11

4

3

0

0

113

Munkedal

Övriga

Total

Lysekil

1056

27

0

0

0

2

1085

Total

3802

543

23

13

11

39

4417

3.2 Hushållen
De svarande uppmanades att lämna uppgifter om hushållets medlemmar. Sammanlagt 4291 följde
uppmaningen. Begreppet ’hushåll’ tolkades uppenbarligen olika vilket ålderssammansättningen av hushållen
visar. Här inkluderades delvis ’äldre’ barn födda under t.ex. 1960-talet som sannolikt inte längre tillhör de
delårsboendes hushåll men däremot kanske använder fritidsboendet.
Även med denna reservation är det dock tydligt att hushåll med en eller två personer dominerar (Tabell 5).
Tillsammans utgör de 57,9% av alla svarande hushåll. Hushåll med flera än två personer innehåller inte
nödvändigtvis två vuxna med barn. Det är uppenbart att flera svarande anger två vuxna i medelålder plus en
vuxen i hög ålder.

Tabell 5: Hushållsstorlek bland delårsboende i Norra Bohuslän
Storlek

1

2

3

4

5

6

Summa

Personer

Strömstad

59

445

86

146

101

63

900

2674

Tanum

56

442

97

176

101

98

970

3028

Sotenäs

95

681

119

223

79

67

1264

3503

Munkedal

11

62

10

16

6

4

109

283

Lysekil

73

560

95

166

88

66

1048

2978

Summa

294

2190

407

727

375

298

4291

12466

Befolkningstillskott av delårsboende hushåll till kommunerna utgör huvudsakligen ett tillskott av personer
äldre än 55 år gamla, oftast med en tyngdpunkt över 60 år (Figur 2). Ett undantag i detta sammanhang är de
norska delårsboende som är lite yngre än sina svenska motparter. Även antalet äldre norrmän i relation till
yngre är mer balanserat. Befolkningspyramiderna visar också att tonårsbarn är vanliga bland delårsboende i
Norra Bohuslän. Däremot är antalet småbarn begränsat. Skalas uppgifterna upp till den totala mängden
delårsboende hushåll innebär detta att sammanlagt över 45000 delårsboende vistas åtminstone tillfälligt i
egna bostäder i undersökningsområdet.
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Figur 2: Demografiska strukturer bland delårsboende i Norra Bohuslän
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Dessa demografiska mönster bland delårsboende innebär att kommunerna huvudsakligen får ett
befolkningstillskott som förstärker redan existerande mönster. På 10 års sikt kan detta innebära stora
förändringar i samband med generationsväxlingen. Alternativt kan situationen också förorsaka utmaningar
för äldreomsorg och sjukvård.
Delårsboende i Norra Bohuslän har en relativt hög lägsta utbildningsnivå (Figur 3). I enkäten frågades efter
den högsta utbildningsnivån för två hushållsmedlemmar. Ungefär 75% av dessa personer har någon form av
eftergymnasial utbildning, ca 60% har en sådan utbildning som är tre år eller längre. Även de norska
delårsboende följer detta mönster. Endast för delårsboende i Munkedal visas ett tydligt avvikande mönster.
Här är motsvarande siffror ca 60% respektive 40%.
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Figur 3: Högsta utbildningsnivån bland delårsboende i Norra Bohuslän

Sysselsättningen bland de svarande varierar (Figur 4). Den största gruppen förvärvsarbetar på heltid
(genomsnitt 40%) men även andelen pensionärer är stor (genomsnitt 32%). Andelen egna företagare bland de
delårsboende ligger i fyra av de fem kommunerna mellan 14% och 18%. Endast Munkedals kommun avviker
där endast 9% av delårsboende är egna företagare. Sammanlagt anger 1294 svarande att de är egna företagare.
De norska delårsboende skiljer sig när det gäller sysselsättningen från sina svenska motparter. Andelen egna
företagare är högre (21%) samtidigt som andelen pensionärer är tydligt mindre (19%). Detta bekräftar bilden
som har getts ovan där de norska fritidsboenden har visat sig vara yngre och åtminstone lite längre utbildade.
De svarande frågades också i vilken bransch de är verksamma. Denna information finns samlad i tillhörande
databas och redovisas inte här i detaljerad form.
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Figur 4: Sysselsättning bland fritidsboende i Norra Bohuslän

Sammanlagt 4185 svarande (89,6%) valde att ange den årliga hushållsinkomsten före skatt.
Hushållsinkomsterna bland de svarande hushållen kan karakteriseras som höga (Figur 5). Detta gäller inte
minst de norska delårsboende där mer än 40% anger en hushållsinkomst större än 1 miljon SEK per år. Även i
Strömstad, Tanum och Sotenäs har mer än 50% av alla svarande en inkomst större än 700 000 SEK. I Lysekil
omfattar denna grupp endast 45% av alla svarande hushåll medan motsvarande andel i Munkedal är endast
lite större än 30%. Som jämförelse kan det noteras att den genomsnittliga helårsinkomsten för ett
tvåinkomsthushåll i Sverige ligger i kategorin 500-600 000 SEK.
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Figur 5: Delårsboende hushålls årsinkomster i Norra Bohuslän
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Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att de delårsboende hushållen förfogar över en betydande
konsumtionspotential. De norska hushållen har dessutom ett tydligt övertag när det gäller inkomst och
därmed konkurrenskraft på den svenska fastighetsmarknaden.

3.3 Företagarna
Sammanlagt anger 1294 svarande att de är egna företagare. Av dessa har 205 haft professionell kontakt med
företag i fritidshuskommunen. Ändå anger 223 svarande olika branscher som de har haft kontakt med (Tabell
6). Tabellen visar att näringslivskontakter fördelar sig ojämnt mellan kommunerna. I synnerhet i Sotenäs och
Tanums kommun finns många företagskontakter, vilket givetvis också speglar antalet delårsboende. Här är
det 5,9% respektive 5,7% av alla svarande som säger sig ha haft professionella kontakter med det lokala
näringslivet. Motsvarande andelar för Lysekil och Strömstad är 4,3% och 3,8% medan Munkedal även här
visar en mindre aktiv delårsboende befolkning (2,5%).
Kontakter förekommer i stort sett i alla delar av näringslivet men särskilt byggbranschen tycks inbjuda till
diverse kontakter. Även turism, detaljhandel och fastighetssektor anges relativt ofta som områden där
kontakter finns.
Bland de norska delårsboende är det 20 som angett företagskontakter med det lokala näringslivet.
Fördelningen följer ungefär den som har visats i tabell 6.

Tabell 6: Professionella näringslivskontakter bland delårsboende i Norra Bohuslän

Jordbruk, skogsbruk, fiske,
trädgård
Tillverkning, industri

Strömstad

Tanum

Sotenäs

Munkedal

Lysekil

Summa

2

5

3

1

3

14

2

3

7

0

1

13

Bygg, entreprenad

7

12

16

1

7

43

Inredning, hantverk

2

2

2

0

5

11

Energi, VA, etc.

2

3

4

0

2

11

Fastighetsbranschen, mäklare

2

4

5

0

8

19

Detaljhandel, service

3

2

13

1

1

20

Transport

1

1

3

0

2

7

Turism, hotell, restaurang

4

5

7

0

4

20

Sjukvård, hälsa

2

6

6

0

2
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Affärsutveckling, företagsservice

2

4

5

0

3

14

IT

2

1

1

0

1

5

Fritid

2

2

1

0

1

6

Kultur, konst, media

1

3

2

0

3

9

Forskning

0

2

0

0

0

2

Blandat, ospecificerat
Summa

1

6

1

0

5

13

35

61

76

3

48

223

4. Fritidshusen
Majoriteten av de svarande (60%) äger ett fritidshus som har byggts som enskilt fritidshus (Tabell 7). Drygt en
fjärdedel av respondenterna har en före detta permanentbostad som fritidshus. Alla andra former av hus
används i relativt liten utsträckning som fritidsboende. Ett avvikande mönster kan ses i Sotenäs kommun där
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andelen före detta permanentbostäder endast är lite mindre än andelen enskilda fritidshus. Det kan också
nämnas att sjöbodar åtminstone i Sotenäs och Lysekils kommun utgör ett lite större inslag i fritidshusstocken.
Även de norska delårsboende förfogar över liknande hustyper. Vissa skillnader finns dock när det gäller
enskilda fritidshus och lägenheter i boendeanläggningar för fritidsbruk som tycks vara mer populära bland
norska delårsboende. Samtidigt verkar före detta permanentbostäder lite mindre attraktiva för denna grupp.

Tabell 7: Fritidshustyper i Norra Bohuslän
Strömstad
52
5.4%

Ett f d jordbruk
Annan f d
permanentbostad
Torp
Enskilt fritidshus
Lägenhet i boendeanläggning för
fritidsbruk
Uthus,
ekonomibyggnad
Flerfamiljshus
Sjöbod eller annan typ
av förrådsbyggnad
Annat
Summa

Tanum
41
3.9%

Sotenäs
21
1.5%

Munkedal
8
6.6%

28

Lysekil
2.4%

Summa

Norrmän

150

3.2%

13

2.6%

176

18.1%

201

19.2%

573

41.0%

13

10.7% 285

24.7% 1248

26.6%

78

15.8%

32
623

3.3%
64.2%

39
724

3.7%
69.1%

32
666

2.3%
47.7%

14
83

11.6%
68.6%

4.2% 166
62.2% 2815

3.5%
29
60.0% 330

5.9%
66.9%

19

2.0%

1

0.1%

2

0.1%

1

0.1%

23

0.5%

18

3.7%

9

0.9%

6

0.6%

3

0.2%

6

0.5%

24

0.5%

1

0.2%

14

1.4%

11

1.1%

18

1.3%

28

2.9%

14

1.3%

59

4.2%

1

18

1.9%

10

1.0%

23

1.6%

2

971 100.0% 1047 100.0%

1397 100.0% 121

49
719

11

1.0%

54

1.2%

8

1.6%

0.8%

42

3.6%

144

3.1%

8

1.6%

1.7%

15

1.3%

68

1.4%

8

1.6%

100.0% 493

100.0%

100.0% 1156

100.0% 4692

När det gäller fritidshusens läge ser man tydliga skillnader mellan kommunerna (Tabell 8). Medan två
tredjedelar av alla fritidsbostäder i Sotenäs återfinns i kustsamhällen, är andelen i Strömstad, Tanum och
Lysekil betydligt mindre medan detta läge nästintill är obefintligt i Munkedal. I dessa kommuner är det
vanligare med fritidshus i ett tätbebyggt fritidshusområde vid kusten eller också utanför tätbebyggelse vid
kusten. Endast i Munkedal dominerar ett läge utanför tätbebyggt område på landet.
De norska delårsboende karakteriserar läget av fastigheten huvudsakligen som i ett tätbebyggt
fritidshusområde vid kusten; här är de norska delårsboende relativt sett mer representerade än svenska
delårsboende. Även andra kustlägen är attraktiva. De norska delårsboendes närvaro i andra typer av tätorter
samt fritidshusområden inne i landet är också relativt större än bland deras svenska motparter.

Tabell 8: Fritidshuslägen i Norra Bohuslän
Strömstad

Tanum

Sotenäs

Munkedal

Lysekil

Summa

Norrmän

I ett kustsamhälle

211

22.8%

347

33.8%

899

68.0%

1

0.8%

394

35.9%

1852

41.2%

124

25.5%

I en annan typ av
tätort

15

1.6%

14

1.4%

5

0.4%

0

0.0%

12

1.1%

46

1.0%

10

2.1%

I ett tätbebyggt
fritidshusområde
vid kusten

277

29.9%

252

24.5%

111

8.4%

25

21.2%

218

19.9%

883

19.7%

175

36.0%

I ett tätbebyggt
fritidshusområde
inne på landet

8

0.9%

7

0.7%

2

0.2%

9

7.6%

10

0.9%

36

0.8%

8

1.6%

337

36.4%

306

29.8%

238

18.0%

30

25.4%

387

35.2%

1298

28.9%

124

25.5%

79

8.5%

101

9.8%

67

5.1%

53

44.9%

77

7.0%

377

8.4%

45

9.3%

927

100.0%

1027

100.0%

1322

100.0% 118

100.0%

1098

100.0%

4492

100.0%

486

100.0%

Utanför
tätbebyggelse vid
kusten
Utanför
tätbebyggelse på
landet
Summa
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En tredjedel av husen förvärvades under 2000-talet (Figur 6a). Få hus hade samma ägare redan före 1970.
Kommunerna skiljer sig här mycket litet från varandra. Däremot kan det noteras att 50% av de norska
delårsboende skaffade fastigheten under 2000-talet (Figur 6b). I synnerhet under tiden fram till 1995 har
endast förhållandevis få norrmän varit delårsboende i Norra Bohuslän. Under perioden 1995-1999 översteg de
norska fritidshusförvärven för första gången 10% av samtliga förvärv. I de följande perioderna uppgick
andelen norska förvärv till 15% respektive 19%. Det kan alltså sägas att var femte fritidshusförvärv involverar
norska köpare. I motsats till samtliga förvärv som minskade under sista perioden syns det också att antalet
norska förvärv har fortsatt att öka även sedan 2005.
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Figur 6a: Förvärvsår för delårsboenden i
Norra Bohuslän
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Figur 6b: Förvärvsår för norska
delårsboenden i Norra Bohuslän

De flesta fastigheterna har förvärvats genom köp (Figur 7). Detta gäller inte minst de norska delårsboende av
vilka ca 70% har köpt sina hus på marknaden. Köp av bekanta och släkt samt arv spelar däremot en betydligt
större roll när samtliga förvärv beaktas. I de olika kommunerna är det endast mellan 37% och 46% av
fastigheterna som har köpts via annons.
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Figur 7: Förvärvssätt av delårsboenden i Norra Bohuslän

De flesta delårsboenden är mellan 60 och 90m2 stora (Figur 8). Framför allt i Munkedals kommun dominerar
denna grupp och endast få fritidshus är större än så. I de övriga kommunerna finns det också en betydande
andel större delårsboenden. Även de norska ägarna följer detta mönster. Det kan alltså inte sägas att norrmän
förfogar över större delårsboenden än vanligt på marknaden.
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Figur 8: Storlek av delårsboenden i Norra Bohuslän

4.1 Båtliv
En majoritet av delårsboenden i Norra Bohuslän är båtägare (Figur 9). Andelen båtägare i Strömstad, Tanum,
Lysekil och bland de norska delårsboende är drygt 70%, medan Sotenäs och Munkedal endast har 62%
respektive 52% båtägare. Ändå är antalet båtägare högst i Sotenäs kommun tätt följt av Tanum och Lysekils
kommun.
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Figur 9: Tillgång till båtar och båtplatser bland delårsboende i Norra Bohuslän

Klart över 80% av dessa båtägare har också tillgång till egen båtplats. Endast i Munkedal är andelen båtägare
med egen båtplats betydligt mindre (69%). Resterande båtägare tycks ha tillgång till båtplatser i gästhamnar.

4.2 Motiv för delårsboendet
Närheten till havet är tillsammans med möjlighet till avkoppling enligt de svaranden det viktigaste motivet för
delårsboendet i Norra Bohuslän (Tabell 9). Även motiv relaterade till friluftsliv i vid bemärkelse återfinns
bland de viktiga motiven. Familjerelaterade motiv är viktiga men inte bland de viktigaste motiven. Här kan
det också ses att standardavvikelsen ökar vilket betyder att spridningen bland svaren ökar. Särskilt tydligt är
detta när det gäller motivet att delårsboendet utgör en länk till hembygden. Med undantag av båtlivet och
friluftsliv spelar särskilda aktiviteter endast en underordnad roll för delårsboendet i Norra Bohuslän. Detta
gäller inte minst golf men också jakt och fiske. Även status och ekonomiska skäl hamnar långt ner på listan
över motiv.
Även om motiv för delårsboendet varierar mellan kommunerna är skillnaderna huvudsakligen marginella. En
intressant tendens är i alla fall att Munkedal och även i viss mån Lysekil skiljer sig från den generella bilden.
Här tillmäts aktiviteter och även länken till hembygden en större betydelse. Även i Tanum bedöms aktiviteter
som båtliv och golf som viktigare än i de flesta andra kommunerna medan många andra motiv bedöms som
mindre viktiga i relation till resultatet för hela regionen.
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Tabell 9: Motiv för delårsboendet i Norra Bohuslän (1 = inte alls viktigt; 5 = mycket viktigt; rosa boxar visar
resultat som är lägre och gröna boxar visar resultat som är högre än genomsnittet för hela regionen)
Alla

Strömstad

Tanum

Sotenäs

Munkedal

Lysekil

Norrmän

Med
el

Std.
av.

Me
del

Std.
av.

Me
del

Std.
av.

Med
el

Std.
av.

Med
el

Std.
av.

Med
el

Std.
av.

Med
el

Std.
av.

För närheten till havet

4.6

0.8

4.5

0.9

4.5

0.9

4.7

0.6

3.4

1.6

4.6

0.7

4.3

1.0

För att koppla av

4.6

0.7

4.6

0.8

4.5

0.8

4.6

0.7

4.6

0.7

4.6

0.7

4.7

0.7

4.4

0.8

4.3

0.9

4.3

0.9

4.4

0.8

4.2

0.9

4.4

0.8

4.0

1.0

4.3

0.9

4.4

0.9

4.3

0.9

4.3

0.9

4.3

1.0

4.3

0.9

4.3

0.9

4.3

1.0

4.2

1.0

4.2

1.0

4.4

0.9

4.2

1.0

4.3

0.9

4.0

1.2

4.2

1.0

4.1

1.0

4.1

1.0

4.2

1.0

4.2

1.0

4.2

0.9

4.1

1.0

3.6

1.3

3.7

1.2

3.5

1.3

3.6

1.3

3.4

1.4

3.6

1.2

3.6

1.2

3.5

1.3

3.5

1.3

3.7

1.3

3.5

1.4

2.7

1.5

3.6

1.3

3.6

1.3

3.3

1.3

3.3

1.3

3.3

1.3

3.3

1.3

3.2

1.3

3.3

1.3

3.2

1.3

3.2

1.2

3.2

1.3

3.2

1.2

3.1

1.3

3.6

1.2

3.3

1.2

2.8

1.2

3.0

1.2

2.9

1.2

3.0

1.2

3.1

1.2

2.5

1.2

3.1

1.2

2.7

1.1

2.7

1.3

2.8

1.4

2.7

1.3

2.6

1.3

3.2

1.4

2.7

1.3

2.6

1.3

2.5

1.6

2.4

1.6

2.4

1.6

2.5

1.6

2.6

1.7

2.6

1.6

1.4

1.0

2.3

1.2

2.2

1.2

2.2

1.2

2.4

1.2

2.4

1.4

2.3

1.2

2.5

1.2

2.1

1.3

2.2

1.3

2.1

1.2

2.1

1.3

2.2

1.4

2.3

1.3

1.9

1.1

1.9

1.3

1.8

1.3

2.0

1.4

1.9

1.3

1.3

0.8

1.9

1.3

1.9

1.3

1.2

0.5

1.1

0.5

1.1

0.5

1.2

0.6

1.2

0.6

1.1

0.5

1.2

0.6

För att kunna vistas i en
naturskön trakt
Föratt utöva friluftsliv,
såsom promenader,
bärplockning, bad
För att umgås med
familjen
Som kontrast till
vardagsmiljön
För barnens skull
För sportaktiviteter som
båtliv
För att ha en plats där vi
kan träffa släkt och
vänner
För att göra någonting
med händerna (snickra,
odla etc.)
För kulturmiljöns skull
För att vi uppskattar det
enkla livet
Fritidsbostaden är en
länk till hembygden /
”rötterna”
Som investering
För att bo i för jakt &
fiske
För sportaktiviteter som
golf
För att alla andra har
fritidsbostad

Även de norska delårsboende visar ett annorlunda mönster än genomsnittet för Norra Bohuslän även om den
generella ordningen av motiv följer det samlade mönstret. Så anser de norska delårsboende i högre grad att
fastigheten är en bra investering. Även båtlivet och möjligheten till avkoppling graderas högre. Samtidigt
väljer de norska delårsboende att bedöma många andra tänkbara motiv som relativt mindre relevanta för
dem.

4.3 Framtida planer
De svarande delårsboende är uppenbarligen nöjda med sin situation. Inför framtiden planerar endast en liten
andel att minska sin närvaro i kommunen där delårsboendet finns (Figur 10). Endast 3% tror att de om fem år
kommer att använda delårsboendet mer sällan än idag eller inte alls. Sammanlagt 45% av de delårsboende
tror att de kommer att använda sin fastighet ungefär som idag medan 51% förväntar sig att vara oftare än idag
i sitt delårsboende. Detta är inte orimligt eftersom många av de svarande uppnår pensionsåldern inom fem år.
Det finns dock skillnader mellan kommunerna när det gäller den framtida användningen av delårsboendet. I
Munkedal tror hälften av alla svarande att de kommer att använda delårsboendet som idag. Gruppen som
förväntar sig en ökad närvaro är här mindre (39%). Även bland de norska delårsboende tror majoriteten inte
att de kommer att öka sin närvaro; 53% tror på samma användning som idag medan andelen som förväntar
sig en ökning är 44%. När det gäller de svarande som förväntar sig en minskad närvaro finns det endast
marginella skillnader mellan kommunerna.
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Figur 10: Användning av delårsboenden på fem års sikt

Endast få delårsboende (5%) vet idag säkert att de kommer att bosätta sig permanent i Norra Bohuslän (Figur
11). Den största gruppen (40%) bland de svarande väljer svarsalternativet ”troligen inte”. Ytterligare 15%
säger sig veta säkert att de inte kommer att bosätta sig permanent i området. Ändå är det en fjärdedel av de
svarande som säger att de kanske kommer att bosätta sig i en kommun i Norra Bohuslän. Skillnaderna mellan
kommunerna följer det förväntade mönstret. Så är andelen av svarande som kanske eller säkert vill bosätta sig
i Munkedal lägre än i de övriga kommuner. Detta speglar t.ex. också att delårsboenden där i genomsnitt är
mindre och därför sannolikt inte i samma utsträckning lämpligt för helårsboende.
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Figur 11: Sannolikhet för framtida helårsboende i Norra Bohuslän
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Sammanlagt 1423 hade svarat ’ja, absolut’ eller ’ja, kanske’ på frågan om sina framtida planer att bosätta sig i
Norra Bohuslän. Ytterligare 573 angav att de inte visste än. De delårsboende frågades också varför de skulle
kunna tänka sig att bosätta sig permanent i Norra Bohuslän. Svaren indikerar tydligt att närhet till hav, båt
och natur skulle vara de viktigaste skälen för bosättning i området (Tabell 10). Pensionering, goda
kommunikationer och attraktiva kulturmiljöer nämns vidare som viktiga skäl. I Munkedal och Lysekil får
även närheten till släkt och vänner ett värde över genomsnittet. I Lysekil nämns dessutom en bättre tillgång
till hälso- och sjukvård samt landsbygdslivet som ett relativt starkt motiv för en eventuell bosättning.

Tabell 10: Skäl för att bosätta sig permanent i Norra Bohuslän; 1 = inte alls viktigt – 5 = mycket viktigt
(Observera att antalet svar varierar mellan olika motiv. Därför anges intervallet för varje kommun i parentes).

Distansarbete, möjlighet till nytt arbete, lägre skatter samt tillgång till skolor spelar en mycket underordnad
roll för de flesta svarande. Detta speglar den åldersfördelning som finns bland de delårsboende. Det kan
konstateras att många potentiella helårsboenden i denna grupp snarare kommer att pensionera sig inom den
närmsta framtiden. Få av de delårsboende tycks dessutom ha rötter i området som man skulle kunna
återvända till.
Ifall de förverkligar en permanent flytt till området planerar mellan 76% och 80% av de svarande att bosätta
sig i nuvarande bostad. De resterande överväger snarare ett nytt hus än ett lägenhetsboende. Den största
gruppen planerar en sådan flytt för de närmsta fem åren (Figur 12). Ytterligare en stor grupp ser en möjlighet
till flytt inom tio år. Det korta tidsavståndet till en tänkbar flytt visar att många delårsboende redan har
funderat på denna möjlighet. Det kan därför antas vara sannolikt att många också kommer att förverkliga
denna tanke.
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Figur 12: Antal år till en permanentflytt till Norra Bohuslän är sannolik

När det gäller skäl för att inte bosätta sig permanent i Norra Bohuslän finns det huvudsakligen ett
dominerande argument, vilket är att man känner sig hemma någon annanstans (Tabell 11). Detta gäller i
synnerhet de norska delårsboende som också nämner närhet till släkt och vänner samt områdets förnimmelse
som endast ett sommarområde som viktiga skäl att inte bosätta sig i Norra Bohuslän. Närhet till släkt och
vänner anses även i de flesta andra kommuner som viktigt. I Munkedal syns att husen ofta inte är anpassade
för permanentboende, vilket anses som ett relativt viktigt hinder. Även kommunikationerna från och till
kommunen rankas relativt högt i Munkedal och Lysekil. Alla andra förklaringar för att inte bosätta sig i Norra
Bohuslän bedöms som inte viktiga alternativt inte alls viktiga. De hinder som identifieras för en permanent
bosättning i området är alltså svåra och delvis omöjliga att åtgärda för de inblandade kommunerna.
De delårsboende tycks också ha en klar föreställning om vad som kommer att hända med fastigheten när de
själva inte längre kan nyttja den. Sammanlagt 76% tror att den kommer att tas över av barn eller barnbarn.
Endast 19% tror att den kommer att säljas. Mönstret är likadant mellan kommunerna och även bland de
norska delårsboende. Andra alternativ såsom att fastigheten blir uthyrd eller står oanvänd är endast
marginella. En avvikelse kan ses i Munkedal där andelen som tror att huset kommer att säljas är 28%. Här är
det endast 67% av de svaranden som tror att barn och barnbarn kommer att ta över fastigheten.
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Tabell 11: Skäl för att inte bosätta sig permanent i Norra Bohuslän; 1 = inte alls viktigt – 5 = mycket viktigt
(Observera att antalet svar varierar mellan olika motiv. Därför anges intervallet för varje kommun i parentes).

5. Delaktighet i lokalsamhället
5.1 Tjänstekonsumtion
I enkäten frågades de delårsboende huruvida de nyttjade det lokala tjänsteutbudet (Tabell 12). Resultaten
visar att det är huvudsakligen handel, restauranger och hantverkare som ofta anlitas av de delårsboende. I
detta sammanhang kan det påpekas att svaren visar en större spridning när det gäller de senare. Många andra
serviceerbjudanden utnyttjas däremot mer sällan eller också aldrig. Detta måste inte betyda att dessa är av
mindre intresse men uppenbarligen tillgodoser de behov som inte uppstår lika regelbundet. Bland övriga
utbud som inte listats i tabellen märks i synnerhet diverse fritidsutbud som vandringsleder, badställen och
dylikt.

Tabell 12: Tjänstekonsumtion i Norra Bohuslän (1 = aldrig – 5 = mycket ofta; gråa fält markerar värden som
ligger över medelvärdet)
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Enkäten gav också möjlighet att ange tjänster och aktiviteter som saknades i den mottagande kommunen. De
svarande nyttjar denna möjlighet flitigt och en total förteckning av relevanta svar finns i bilaga 2 av denna
rapport. Synpunkterna är av olika dignitet och rör dels den kommunala sfären och dels den privata. Många av
svaren rör kulturlivet, handelsutbudet, offentliga transporter och cykelbanor, hamnar, restauranger och
offentlig service.

5.2 Annat ägande
Sammanlagt ca 14% eller 641 av de 4346 svarande anger att de också äger annan mark eller fastigheter
förutom delårsboendet i området (Figur 13). Fördelningen är relativt jämn mellan kommunerna även om
andelen i Sotenäs är lite lägre. Ytterligare 85 svarande, nästan 3%, meddelar också att de äger ett företag i
området. Siffrorna visar att åtminstone en del av de delårsboende har en närmare relation till Norra Bohuslän
som sträcker sig längre än bara fritiden.
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Figur 13: Annat ägande bland delårsboende i Norra Bohuslän

5.3 Lokalt engagemang
Många delårsboende deltar i olika högtider (60%) och lokala fester (63%) i Norra Bohuslän (Figur 14). Även
jakt och fiske (37%) samt naturvård (23%) engagerar gästerna. Andra lokala engagemang och initiativ drar
däremot inte lika stor uppmärksamhet. Ett avvikande mönster kan återigen ses i Munkedal där engagemanget
när det gäller de flesta aktiviteter är lägre. Däremot tycks här deltagandet i olika protestaktioner samt
aktiviteter kring vägbyggen och gemensamhetsbyggnader vara större än genomsnittligt i regionen.
Delårsboende tycks därutöver vara engagerade i olika kulturevenemang. Även de norska delårsboende är i
stort sett lika engagerade som sina svenska grannar i olika aktiviteter. Endast när det gäller
gemensamhetsbyggnader visar de upp ett större engagemang.
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Figur 14: Engagemang i olika aktiviteter i Norra Bohuslän

Många delårsboenden är också medlemmar i en eller flera föreningar i Norra Bohuslän (Figur 15). I synnerhet
i Lysekil och Tanum där ca tre fjärdedelar av alla delårsboende är medlemmar i föreningar. Motsvarande
andel i Sotenäs och Munkedal är två tredjedelar. Även bland de norska delårsboende är medlemskap i
föreningar vanliga.
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Figur 15: Andel delårsboende som är medlemmar i en eller flera föreningar i området

Det vanligaste föreningsmedlemskapet avser samfällighetsföreningar, följt av medlemskap i
hembygdsföreningar, andra samhällsföreningar samt idrottsföreningar (Tabell 13). En tydlig skillnad är dock
att delårsboende oftare är inblandade i styrelsearbetet när det gäller samfällighetsföreningar medan en
styrelsepost i en annan förening snarare kan betraktas som undantag. Det lägsta deltagandet finns i
företagarföreningar, vilket i och för sig i de flesta fallen också förutsätter att den svarande själv bedriver
ekonomisk verksamhet.
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Tydligt är också att de flesta medlemskap är passiva. Medelvärden ligger oftast tydligt under 3, vilket är ett
neutralt värde. Det kan alltså antas att många delårsboende är stödmedlemmar i olika lokala föreningar utan
allt för stort eget engagemang. I en öppen kategori anger flera delårsboende också medlemskap i båt-, bryggoch hamnföreningar samt golfklubbar.

Tabell 13: Medlemskap i föreningar (Kolumnerna avser dels antal medlemskap och styrelsemedlemskap, dels
engagemang där 1 = passivt och 5 = mycket aktivt)

Ungefär en fjärdedel av alla delårsboende svarar ’ja’ på frågan om de är eller skulle vilja engagera sig i
kommunen (Figur 16). Två grupper avviker från den annars jämna fördelningen. Dels är viljan att engagera
sig i kommunen mer begränsad i Munkedal där endast 14% svarar positivt på frågan, dels är de norska
delårsboende uttalat positiva; 31% är eller skulle vilja bli engagerade i kommunala sammanhang.
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Figur 16: Antal delårsboende som är eller skulle vilja bli engagerade i Norra Bohuslän
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De flesta svarande kan tänkas engagera sig i området genom råd, yrkeskunnande och kompetens. Detta anses
också som förhållandevis sannolikt på en femgradig skala (Tabell 14). Även ideellt arbete i föreningar anses av
relativt många som ett icke osannolikt sätt att engagera sig. Därutöver väljer fortfarande relativt många
svarande att ange styrelseuppdrag som ett sannolikt sätt att engagera sig. Att starta ett eget företag i området
eller investera tycks däremot vara mindre populära alternativ som också anses som mindre sannolika. Med
andra ord kan det konstateras att ideellt och kunskapsmässigt engagemang framstår som mer attraktivt och
sannolikt än ett finansiellt engagemang. Skillnaderna mellan kommunerna är relativ små även om
delårsboende i Munkedal anser eget företagande i kommunen eller understöd med kompetens som mindre
sannolika än i de andra kommunerna.

Tabell 14: Tänkbart engagemang i Norra Bohuslän (1 = sannolikt – 5 = osannolikt)

Det finns därutöver få arenor där de delårsboende skulle vilja engagera sig men kultur och politik omnämns i
detta sammanhang.

5.4 Framtida flytt
Sammanlagt 4238 delårsboende svarade på frågan om det kunde vara aktuellt att flytta arbete eller företag till
fritidshuskommunen. För den övervägande majoriteten (74%) är denna fråga inte aktuell (Tabell 15). Ändå
väljer 317 att svara positivt på denna fråga; 135 tycker att de eventuellt kunde tänka sig en flytt av arbete eller
företag till Norra Bohuslän. Bland de norska delårsboende anser 16 (3%) en flytt som sannolik vilket är färre
än i genomsnitt. Bland kommunerna utmärker sig Sotenäs och Munkedal där 10% respektive 11% anser en
flytt av arbete eller företag som sannolik. Den relativt låga andel som kan tänka sig en flytt är inte förvånande
med hänsyn till den höga åldersprofilen bland de delårsboende.

Tabell 15: Delårsboende som kan tänka sig att flytta arbete eller företag till fritidshuskommunen
Strömstad

Tanum

Sotenäs

Munkedal

678

691

899

85

74%

359

52

116

64

2

50

284

12%

39

Eventuellt

109

119

147

8

135

518

7%

68

Sannolikt

55

54

118

12

78

317

7%

16

Ej aktuellt
Mycket osannolikt

Lysekil

Totalt

767 3120

Norrmän

5.5 Kontakter inom lokalsamhället
Principiellt kan det konstateras att kontakter med den bofasta befolkningen men också till andra
delårsboende inte är allt för livliga (Tabell 16). Detta gäller inte minst de yngsta delårsboende i Norra
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Bohuslän; barn och barnbarn har inte lika intensiva kontakter till jämnåriga i den bofasta befolkningen.
Antalet svarande på frågorna beträffande barn är dock också mycket lägre vilket givetvis beror på att inte alla
delårsboende har barn eller barnbarn i sina hushåll som också ofta vistas i Norra Bohuslän.
Det är uppenbart att de norska delårsboendes kontakter till den bofasta befolkningen är i genomsnitt mindre
intensiva än de svenska delårsboende rapporterar om. Kontakter med andra delårsboende är däremot mer
omfattande än med den bofasta befolkningen. Här syns också att den norska gruppen inte skiljer sig från
svenska delårsboende.

Tabell 16: Delårsboendes kontakters omfattning (Medelvärden; 1 = obefintliga – 5 = livliga)
Strömstad

Tanum

Sotenäs Munkedal

Lysekil

Totalt

Norrmän

Kontakters omfattning med den bofasta befolkningen
Beträffande vuxna familjemedlemmar

3,4

3,4

3,5

3,4

3,5

3,4

3,0

Beträffande barnet/barnen

2,5

2,5

2,6

2,3

2,6

2,5

2,3

Beträffande vuxna familjemedlemmar

3,5

3,5

3,6

3,1

3,6

3,6

3,5

Beträffande barnet/barnen

2,9

2,9

3,1

2,4

2,9

2,9

2,9

Kontakters omfattning med andra fritidsboende

Intressantare än kontakternas omfattning är sannerligen hur dessa kontakter upplevs av de delårsboende.
Här kan det konstateras att bedömningen av kontakternas kvalitet är i genomsnitt högre än bedömningen av
kontakternas betydelse (Tabell 17). Resultatet tyder med andra ord på att de delårsboende är mycket nöjda
med sina kontakter i området. Detta gäller avseende lokalbefolkning men också fritidsboende och turister.

Tabell 17: Kontakters kvalitet och betydelse
Strömstad

Tanum

Sotenäs Munkedal

Lysekil

Totalt

Norrmän

Kontakters kvalitet? (1 = mycket positivt – 5 = mycket negativt)
Lokalbefolkning

1,7

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Fritidsboende

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

1,8

1,7

Turister

2,7

2,6

2,5

2,5

2,5

2,6

2,5

Hur viktiga är kontakterna? (1 = mycket viktigt – 5 = inte alls viktiga)
Lokalbefolkning

1,9

1,9

1,8

2,1

1,9

1,9

1,9

Fritidsboende

2,2

2,2

2,1

2,3

2,1

2,1

2,1

Turister

3,8

3,7

3,5

3,8

3,6

3,6

3,7

De flesta delårsboende tycker däremot inte att det är lättare att få kontakt med människorna i regionen än där
man är bosatt. Detta gäller åtminstone för 56% av de svarande. De resterande 44% tycker att det är lättare i
delårsboendemiljön. De norska delårsboende avviker från det generella mönstret; här tycker en majoritet
(56%) att det är lättare att få kontakter i norra Bohuslän. Även Munkedal avviker från mönstret. Här är det
endast 36% av de svarande som upplever det lättare att få kontakter i området.
Av de som anser att det är enklare att få kontakter under vistelsen i fritidsbostaden är det många som tror att
detta beror på den öppnare och friare boendeformen men också på tillgången till fritid (Figur 17). Den tillåter
att intressera sig för andra och genomföra gemensamma aktiviteter. Detta ger även möjlighet att träffa vänner
och släkt. I detta sammanhang uppskattar de delårsboende också att ha grannar med likartade intressen.
Andra skäl nämns men dessa är inte alls lika representerade bland svaren.
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Figur 17: Skäl för att det är enklare att få kontakter under vistelsen i fritidsbostaden

5.6 Kontakter med kommunerna
Sammanlagt 63% av de svarande har också varit i kontakt med den kommunala administrationen. Generellt
visar resultaten att majoriteten av delårsboende bedömer dessa kontakter som positiva och mycket positiva
(Figur 18). Endast en mindre andel bedömer kontakterna som negativa. Anmärkningsvärt är också att de
norska delårsboende i synnerhet är positivt inställda gentemot kontakter till den kommunala sektorn.
Endast en fjärdedel av de delårsboende skulle vilja ha en intensivare kontakt med kommunerna. De
delårsboende som önskar tätare kontakt listar ett stort antal olika ärenden men det kan konstateras att i
synnerhet frågor rörande byggfrågor, väghållning, vatten, avlopp och andra samhällsplaneringsfrågor finns
högt på agendan. Många delårsboende passar på att peka på olika aspekter som stör deras boende specifikt
medan andra håller sig på en mer allmän nivå i sina kommentarer. En kommunvis sammanställning finns i
bilagan 3.
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Figur 18: Delårsboendes bedömning av kontakter med kommunerna i Norra Bohuslän

5.7 De delårsboendes hemkänsla i Norra Bohuslän
De flesta delårsboende känner sig fortfarande mer hemma där de är mantalsskrivna än där de har sitt
fritidsboende (Figur 19). Skillnaderna på en femgradig skala är dock små. Tydligast syns de bland
norrmännen och i Munkedal. Minst är skillnaderna i Lysekil. Det är dock intressant att se att 27% av de
svarande känner sig mer hemma där de är delårsboende, medan 59% väljer att bedöma hemkänslan på båda
ställena som likadan. Endast 14% känner sig mer hemma där de är mantalsskrivna. Detta innebär att dessa i
högre grad bedömer att det finns en stor skillnad mellan permanentboendet och delårsboendet, vilket
förklarar skillnaderna i figur 19.
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Figur 19: Hemkänsla där man är mantalsskriven och delårsboende (1 = mycket hemma – 5 = inte alls hemma)

De svarande ombads också att ta ställning till huruvida de skulle vilja/tycka att en del av inkomstskatten
skulle tillfalla kommunen där de har fritidsbostaden, t.ex. för att tillhandahålla kommunal service.
Sammanlagt visar resultatet tydligt att majoriteten tycker att detta är en bra idé (Tabell 18). Endast i
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Munkedal är andelen positiva svar betydligt mindre. Det relativt låga värdet i Strömstad speglar den stora
andelen norska delårsboende bland de svarande. Dessa är till synes mindre positiva till denna idé, vilket så
klart också skulle förutsätta samnordiska lösningar för att lösa de praktiska problem detta skulle innebära.

Tabell 18: Positiva svar på frågan huruvida delar av inkomstskatten skulle tillfalla kommunen där man har
fritidsbostaden
Positiva svar

Procent

521

60%

Tanum

726

74%

Sotenäs

938

77%

56

53%

748

74%

2989

71%

198

43%

Strömstad

Munkedal
Lysekil
Totalt
Norrmän

6. Användningen av delårsboenden
6.1 Övernattningar och besök
De delårsboende ombads också att ange hur många dagar de använder fritidsbostaden. Resultatet visar en
tydlig säsongskaraktär när det gäller användningen av delårsboendet (Figur 20). I genomsnitt anger de
svarande att de stannar 107 nätter, alltså mer än tre månader per år, i området. Det är dock så att många inte
lämnade några uppgifter för i synnerhet vintermånaderna vilket i det här sammanhanget tolkades som noll
antal nätter. Det justerade genomsnittliga antalet nätter i delårsboendet är därför 96. Användningen av
delårsboenden når föga överraskande sin topp under juli månad där ägarna stannar i snitt mer än 25 nätter i
sina boenden.
Några delårsboende anger också att de gör en del dagsbesök utan övernattning till sitt boende. Det
genomsnittliga antalet per månad är dock i alla fall under 6 dagar. Toppen nås även här under juli medan
antalet svarande för vintermånaderna är högre än under sommaren vilket indikerar att fler väljer att
genomföra endagsbesök under vintern kanske för att se efter fastigheten. Denna fråga ställdes dock enbart till
de som besvarade postenkäten; frågan ställdes av tekniska skäl inte till dem som svarade via nätet. Ändå är
det är endast knappt 400 som svarar på denna fråga.
Utöver det egna nyttjandet av delårsboendet stannar också gäster i husen i Norra Bohuslän. Inte alla svarande
rapporterar om gästövernattningar men andelen uppgår under sommarmånaderna ungefär till hälften.
Delårsboendet besöks huvudsakligen under sommaren av gäster (Figur 21). I genomsnitt är det 20 nätter per
år där de delårsboende har gäster. Antalet dras ned av relativt få gäster hos fritidsboende i Munkedal där
boendet i genomsnitt också är mindre och därför inte i samma utsträckning gör det möjligt att erbjuda
övernattning för gäster.
Även gäster kommer givetvis på endagsbesök men inte heller här uppgår det genomsnittliga antalet till mer än
5 dagar per år även om det förekommer stora variationer mellan hushållen.
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Figur 20: Genomsnittligt antal egna nätter i delårsboendet
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Figur 21: Genomsnittligt antal gästers nätter i delårsboendet per år

6.2 Uthyrning
Uthyrning mot betalning är inget stort tema bland delårsboende i Norra Bohuslän. I genomsnitt är det endast
5% av de delårsboende hushållen som idag hyr ut mot betalning. Delvis sker detta på årsbasis men för
sammanlagt 50% av de svarande är uthyrningstiden per år 2 veckor eller kortare.
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Däremot finns det ett intresse för uthyrning bland fler delårsboende; 14% skulle vara intresserade av att hyra
ut sin fastighet mot betalning. Skillnaderna mellan de delårsboende i de olika kommunerna är endast små och
även de norska delårsboende följer samma mönster om dock på lite lägre nivå.

6.3 Total användning
Ovan presenterade uppgifter kan också användas för att kalkylera den totala användningen av delårsboenden.
För detta ändamål multipliceras det genomsnittliga antalet nätter med den genomsnittliga hushållstorleken
(Tabell 19). Resultatet, antalet övernattningar per hus och år, visar att husen i Tanum är i synnerhet flitigt
använda. Även de norska delårsboendena genererar ett stort antal övernattningar. Antalet övernattningar per
hus multipliceras sedan med antalet hus för att uppskatta det totala antalet övernattningar som de
delårsboende tillbringar i sina fastigheter; sammanlagt är det mer än 4,4 miljoner nätter vilket betyder ett
kalkylerat tillskott på 12288 personår till regionen.

Tabell 19: Delårsboendes beräknade antal övernattningar i Norra Bohuslän
Egna
nätter

Hushållsstorlek

Övernattningar
per hus

Antal hus

Ägarnätter

Helårs-

Register

Summa

ekvivalenter

Medel

Medel

Kalkyl. medel

Strömstad

96

3,0

284

3133

890634

2440

Tanum

103

3,1

320

5038

1612501

4418

Sotenäs

99

2,8

273

3549

969895

2657

Munkedal

80

2,6

207

688

142442

390

Lysekil

97

275

3634

998442

2735

Totalt

96

2,8
2,9

280

16042

4485057

12288

301

2533

763514

2092

Norrmän

92

3,3

Som diskuterat tidigare är delårsboendena i regionen också intressanta besöksmål för personer som inte ingår
i de delårsboendes hushåll. Detta genererar ytterligare gästnätter i regionen. Även för denna grupp
kalkylerades det antalet övernattningar (Tabell 20). För detta antas det att varje besök görs av en grupp på två
personer. Antalet gästövernattningar beräknas på så vis uppgå till mer än 640 000 vilket motsvarar mer än
1760 personår i regionen. Även när det gäller gästers övernattningar är det Tanums kommun som påverkas
mest medan Munkedal med sina mindre fastigheter endast påverkas marginellt.

Tabell 20: Beräknat antal gästövernattningar i delårsboendena i Norra Bohuslän
Nätter med
gäster
Medel

Gästgruppsstorlek
Antagande

Strömstad

21

2

3133

Tanum

24

2

5038

237376

650

Sotenäs

21

2

3549

149246

409

Munkedal

11

2

688

15353

42

Lysekil

20

2

3634

147359

404

Totalt

20

2

16042

642981

1762

Norrmän

22

2

2533

111852

306

Antal hus
Register

Gästers
gästnätter
Summa
130357
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Helårsekvivalenter
357

Slutligen hyrs 5% av delårsboenden ut för ca 14 dagar per år. Även här antas det att det är två personer som
nyttjar delårsboendet. När detta också beaktas kan det totala antalet övernattningar i delårsboendena
beräknas (Tabell 21). Resultatet visar att delårsboendena i Norra Bohuslän genererar tillsammans mer än 5,1
miljoner övernattningar vilket motsvarar ett tillskott på 14111 personår till regionen.

Tabell 21: Beräknat antal övernattningar i delårsboendena i Norra Bohuslän
Antal hus

Ägarnätter

Register

Summa

Gästers
gästnätter
Summa

Uthyrning
5%
14 dagar/år

Övernattningar

Helårs-

Summa

ekvivalenter

Strömstad

3133

890634

130357

4386

1025377

2809

Tanum

5038

1612501

237376

7053

1856931

5087

Sotenäs

3549

969895

149246

4969

1124110

3080

688

142442

15353

963

158759

435

Lysekil

3634

998442

147359

5088

1150889

3153

Totalt

16042

4485057

642981

22459

5150497

14111

2533

763514

111852

3546

878912

2408

Munkedal

Norrmän

Detta tillskott innebär dels intäkter inte minst inom detaljhandeln men samtidigt också belastningar på
samhällsservicen. I detta sammanhang behöver det också påpekas att tillskottet är mycket ojämnt fördelat
över året. Nästan 60% av alla övernattningar görs enligt de svarande under månaderna juni till och med
augusti.

6.4 Distansarbete
De flesta delårsboende arbetar endast sällan på distans (Tabell 22). Det förkommer visserligen en viss
variation men samtidigt visar resultatet tydligt att de delårsboende ofta står utanför arbetslivet respektive att
Norra Bohuslän förnimms som ett fritidsområde. Särskilt lågt är distansarbetandet i Munkedal där också
spridningen av resultaten är betydligt mindre. Detta tyder dels på den enklare typen av boende som
dominerar i kommunen samt de socioekonomiska karakteristika för delårsboende som skiljer Munkedal från
de andra kommunerna i området.

Tabell 22: Distansarbete bland delårsboende i Norra Bohuslän (1 = mycket sällan – 5 = mycket ofta)
Distansarbete
Strömstad

Medel
2,0

Std.av.
1,3

Tanum

2,0

1,4

Sotenäs

2,1

1,4

Munkedal

1,4

0,8

Lysekil

1,9

1,3

Totalt

2,0

1,4

Norrmän

2,1

1,3
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7. Slutsatser
Delårsboende i Norra Bohuslän utgör ett betydligt inslag i de mottagande kommunernas vardagsliv i
synnerhet under sommarmånaderna. Delårsboendes övernattningar i Tanums kommun uppgår till mer än 1,8
miljoner vilket motsvarar mer än 5000 personår. Om tillskottet skulle vara jämnt fördelat över året innebär
detta en folkökning på ca 41%. Motsvarande siffror för Sotenäs är 33%, för Strömstad 24% och för Lysekil
21%. Den ojämna fördelningen av nyttjandet av delårsboendet under året innebär dock att de delårsboende
under sommarmånaderna de facto är fler än den folkbokförda befolkningen. Endast Munkedals kommun
avviker från detta mönster. Här finns uppenbart en helt annan typ av fritidsboende som lockar andra
delårsboende. Fritidshusen är enklare och ligger på landet utan direkt koppling till havsmiljö och kust.
Delårsboenden där har därför sannolikt lägre pris och lockar till sig en annan grupp människor med lägre
genomsnittlig utbildning men också lägre inkomster än i de övriga kommunerna.
Det stora antalet delårsboende innebär belastningar för infrastrukturen och skapar givetvis också en betydligt
större efterfrågan på fastighetsmarknaden än antalet folkbokförda kan ge intryck av. Här tycks i synnerhet
den norska efterfrågan ha undanträngt en del inhemsk efterfrågan. Samtidigt kan det konstateras att de flesta
delårsboende önskar att deras barn tar över fritidshusen vilket innebär att tillgången till fastigheter på
marknaden inte kommer att förändras nämnvärt. Beroende på den norska efterfrågan är därför en fortsatt
ökning av fastighetspriserna inte osannolik.
Närvaron av de delårsboende innebär också möjligheter. Denna studie har inte fokuserat på ekonomiska
effekter av delårsboendena men det är lätt att föreställa sig att effekterna på detaljhandel och vissa tjänster är
betydande. Det kan också noteras att många delårsboende är villiga att engagera sig i kommunerna dels
genom kontakter och råd till lokala företagare, dels genom engagemang i olika lokala föreningar. Mer än 800
svar indikerar dessutom att man kan tänka sig att flytta arbete eller företag till Norra Bohuslän. Räknat för
alla delårsboende kan detta teoretiskt innebära att ungefär 3000 hushåll övervägar en sådan åtgärd. Även om
man tänker sig att de svarande kanske är mer motiverade än de som valde att inte svara på enkäten borde
antalet i alla fall uppgå till betydligt fler än 1000. De norska delårsboende skiljer sig inte nämnvärt från detta
mönster. En utmaning är dock säkert att hitta vägar för att skapa denna typ av samverkan och uppmuntra de
hushåll som övervägar att flytta arbete eller företag att gå från tanke till handling.
De flesta delårsboende tror att de kommer att nyttja bostaden ännu oftare än idag vilket inte alls verkar
osannolikt med hänsyn till deras åldersprofil och den stora trivseln som många uppenbart känner när det
gäller boendet i Norra Bohuslän. Kontakterna med andra delårsboende, lokalbefolkning och den kommunala
sektorn får överlag goda betyg. Många delårsboende är nära pensioneringen eller är redan pensionerade och
har på så vis möjligheten att fördela tiden fritt mellan olika boenden. Detta i sin tur ger upphov till frågor hur
denna åldrande befolkningens behov kan tillgodoses i framtiden när det gäller såväl offentlig som privat
service. Även om endast enskilda personer anger att de brukar hemtjänster och sjukvård är det uppenbart att
en ökad efterfrågan mycket väl kan uppstå inom de närmaste tio åren.
Ändå kan det konstateras att endast få delårsboende planerar att bli helårsboende i Norra Bohuslän.
Majoriteten utesluter denna möjlighet eftersom man känner sig hemma någon annanstans där man kanske
också har familj och vänner. Även kommunikationerna till och från Norra Bohuslän nämns som ett problem
som förhindrar permanent bosättning i området.
Trots detta känner sig i stort sett alla mycket hemma i Norra Bohuslän. Det är till och med fler som anger att
de känner sig mer hemma där än var de är folkbokförda. Detta återspeglar sig också i att ca 70% tycker att det
vore rimligt att en del av deras inkomstskatt skulle tillfalla kommunen där de har sitt delårsboende. Detta
gäller dock främst de svenska delårsboende. Att åstadkomma en sådan förändring ligger dock utanför Norra
Bohusläns kommuners ansvarsområde. Det dokumenterar dock tydligt den speciella plats området har i
många delårsboendes liv.
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Bilaga 1: Frågeformuläret

Kulturgeografiska institutionen
Umeå universitet

Delårsboende som resurs för tillväxt och utveckling
i norra Bohuslän
Denna undersökning vänder sig till dig som är delårsboende i Strömstads, Tanums, Sotenäs, Munkedals och
Lysekils kommuner. Kommunerna anser dig och andra delårsboende som viktiga kommunmedlemmar men
saknar tyvärr kunskaper om dina uppfattningar om det kommunala arbetet, eftersom du är mantalsskriven i en
annan kommun eller land. Undersökningen syftar till att ge beslutsfattare i de berörda kommunerna en bättre
förståelse för delårsboende och deras önskemål.
Kommunerna i norra Bohuslän arbetar gemensamt för att öka antalet kommuninvånare, då det utgör en bas
för att skapa levande samhällen året runt. Det utgör även en bas för intäkter och underlag för olika nationella
beräkningsgrunder.
Vad krävs för att öka motivationen för er att bo, leva och arbeta i norra Bohuslän andra delar av året än
sommaren
Frågorna i enkäten besvaras gällande hela hushållet, om ej annat anges. Din medverkan är frivillig men Ditt
svar är mycket viktigt och bidrar till att undersökningen blir tillförlitlig och användbar. Alla svar är anonyma
och behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer endast att sammanställas i tabeller och det är inte möjligt att
avgöra hur någon enskild person har svarat eller koppla dessa svar till annan information.
Undersökningen genomförs av Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet under ledning av professor
Dieter Müller.
Vi ber Dig svara på frågorna så snart som möjligt dock senast den 20 september 2009.
Du kan välja mellan två sätt att besvara enkäten
1. Svara elektroniskt, Du går in på http://stromstad.se/delarsboendenob
Där Du finner motsvarande enkät i elektroniskt format . Besvara frågorna, skriv gärna i Din
e-postadress (om Du vill få vidare information elektroniskt) och klicka på ”Skicka”
2. Fyll i frågeformuläret och skicka det tillbaka i svarskuvertet så snart som möjligt, dock senast 20
september 2009
Om Du har några frågor om undersökningen är Du naturligtvis välkommen att kontakta oss
Tack för att Du vill medverka!
Vi lottar ut 5 presentkort på skaldjursupé och aktiviteter i norra Bohuslän under Allhelgonahelgen
http://www.skaldjursresan.se/
Du som uppger Din e-postadress är med i tävlingen
Elsie Hellström
E-post: elsie.hellstrom@stromstad.se
Telefon: 0706-48 60 79

Dieter Müller (Projektledare)
E-post: dieter.muller@geography.umu.se
Telefon: 090-786 63 66
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DIN FRITIDSBOSTAD
1. Vilken typ av fritidsbostad äger ni?
Ett f d jordbruk
Annan f d permanentbostad
Torp
Enskilt fritidshus
Lägenhet i boendeanläggning för fritidsbruk
Uthus, ekonomibyggnad
Flerfamiljshus
Sjöbod eller annan typ av förrådsbyggnad
Annat………………………

2. Hur skulle ni karakterisera fritidsbostadens läge?
I ett kustsamhälle
I en annan typ av tätort
I ett tätbebyggt fritidshusområde vid kusten
I ett tätbebyggt fritidshusområde inne på landet
Utanför tät bebyggelse vid kusten
Utanför tät bebyggelse på landet

3. I vilken kommun ligger fritidsbostaden?
Strömstad
Tanum
Sotenäs
Munkedal
Lysekil

4. Sedan vilket år äger ni fritidsbostaden?
Sedan år………………..

5. Hur förvärvades den fritidsbostad som ni äger?
Köp via annons
Arv
Köp av bekanta/släkt

Gåva
Själv byggt
Annat sätt, nämligen…………………
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6. Hur stor är din fritidsbostad?
mindre än 60m2
60-90m2

90-120m2
större än 120m2

7. Har du vid din fritidsbostad tillgång till följande
Ja

Nej

Båt
Egen båtplats
Båtplats i gästhamn

MOTIV FÖR FRITIDSBOENDE

8. Varför har ni fritidsbostad i Bohuslän? (Markera hur viktiga följande skäl är för er)
Inte alls
viktigt
För att koppla av
För utöva friluftsliv, såsom promenader, bärplockning, bad
För sportaktiviteter som båtliv
För sportaktiviteter som golf
För att göra någonting med händerna (snickra, odla etc.)
För att bo i för jakt & fiske
För att umgås med familjen
Som investering
För barnens skull
För att alla andra har fritidsbostad
För att vi uppskattar det enkla livet
Fritidsbostaden är en länk till hembygden / ”rötterna”
För att ha en plats där vi kan träffa släkt och vänner
För att kunna vistas i en naturskön trakt
För kulturmiljöns skull
För närheten till havet
Som kontrast till vardagsmiljön
Annan orsak…………………..

38

Mycket
viktigt

9. Hur tror ni att ni kommer att använda fritidsbostäderna/bostaden om fem år?
Oftare än idag
Som idag
Mer sällan än idag
Inte alls

10. Är det troligt att ni i framtiden kommer att bosätta er permanent i bostaden eller kommunen?
Vet ej
Nej, troligen inte
Nej, absolut inte
Ja, absolut
Ja, kanske

Gå till fråga 13!
Gå till nästa fråga, 11!

11. Om ni svarade ’ja’ på förra frågan (10), huruvida är då följande skäl viktiga för beslutet att
bosätta er i fritidsbostaden/kommunen?
Inte alls
viktigt
Pensionering
Återvändande till ’rötterna’
Landsbygdslivet
Möjlighet till distansarbete
Möjlighet att få ett nytt jobb nära
fritidsbostaden
Bättre tillgång till äldreomsorg, hälsovård,
etc.
Goda kommunikationer till och från orten
Närhet till naturen
Närhet till havet
Tillgång till båtplats
Närhet till släkt/vänner
Lägre skatter
Bättre tillgång till skolor, dagis, etc.
Attraktiva kulturmiljöer
Fritidsaktiviteter
Annat………………………….
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Mycket
viktigt

12. Om hur många år och var tror ni att ni bosätter er i den nuvarande
fritidsbostaden/kommunen?…………år
I fritidsbostaden

Lägenhet

Nytt hus

Annat……..

Gå nu till fråga 14!

13. Om ni svarade ’nej’ på frågan 10, huruvida är då följande skäl viktiga för beslutet att inte bosätta
er i fritidshuset eller kommunen?
Inte alls
Mycket
viktigt
viktigt
Höga skattenivåer
Hemma någon annanstans
Tillgång till skolor, dagis, etc.
Bristande anpassning av huset till
ålderdomen
Brist på kulturutbud
Närhet till släkt och vänner
Levnadskostnader
Endast ett sommarområde
Pendlingsavstånd till arbetsplatsen
Brist på integration i
lokalsamhället
Tillgång till äldreomsorg,
hälsovård, etc.
Bibehållen delning mellan arbetsoch fritidsmiljö
Arbetssituationen
Behov för renoveringar
Kommunikationer till och från
orten
Faktorer i omgivningen (klimat,
grannar etc)
Annat………………………….
Annat………………………….

14. Vad tror ni händer med fritidsbostaden när ni själva inte längre kan eller vill använda dem?
Den hyrs ut för längre perioder
Den övertas av barnen/barnbarnen
Den förblir i huvudsak oanvänd
Den säljs
Övrigt, nämligen………………………
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DELAKTIGHET
15. Hur ofta nyttjar ni följande tjänster i fritidsboendekommunen?
Aldrig

Mycket ofta

Hemtjänst
Bibliotek
Idrottsanläggningar
Handeln
Tillsyn av fritidsbostaden (mot inbrott)
Restauranger
Biografer
Hantverkare
Offentlig transport
Kyrkan
Sjukvård
Lokala hantverkare (ex. rörmokare)
Andra lokala tjänster (ex. gräsklippning)
Annat…………..

16. Vilka tjänster och aktivitetsmöjligheter saknar ni i fritidsboendekommunen?
…………………………………………

17. Äger ni mark, andra fastigheter (förutom fritidsbostaden), företag etc. i fritidsbostadsområdet?
Mark/fastigheter

Ja

Nej

Företag

Ja

Nej

18. Deltar ni eller har ni de senaste 10 åren deltagit i lokala initiativ i området…
Ja
Lokala näringslivsinitiativ
Naturvård
Vägbyggen
Gemensamhetsbyggnad
Protestaktioner
Firande av högtider
Annat firande/fester
Jakt/fiske
Övrigt………………….
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Nej

19. Är ni medlem/medlemmar i en eller flera föreningar i fritidsbostadens omgivning?
Ja

Nej

Om ja, vilken typ av förening(ar), sammanslutning/intressegrupp i fritidsbostadens omgivning är
Ni medlem i? Ange också aktivitetsgrad samt om Ni är styrelsemedlem i föreningen. Gör kryss
bara för de föreningar du är medlem i!
Passiv

Mycket
aktiv

Styrelsemedlem?

Hembygdsförening
Samfällighetsförening
(väg, fastighets-)
Samhällsförening
Idrottsförening
Ekonomisk förening
(ex. butiksförening)
Företagarförening
Lokal religiös förening
Jaktlag & fiskeförening
Lokal miljögrupp
Övrigt…………………..
Övrigt…………………..

20. Är ni eller skulle ni vilja engagera er i fritidshuskommunen?
Nej

Gå till fråga 22!

Ja

Gå till nästa frågan, 21!

21. På vilket sätt skulle du kunna tänka dig att engagera dig i fritidshuskommunen?
Sannolikt

Osannolikt

Genom råd, yrkeskunnande och kompetens
Genom ideellt arbete i föreningar
Genom att starta eller driva eget företag
Genom styrelseuppdrag
Genom investeringar
På annat sätt, nämligen________________________________

22. Skulle det kunna vara aktuellt att flytta ditt arbete eller företag till fritidshuskommunen?
Ej aktuellt
Mycket osannlikt

Eventuellt
Sannolikt
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23. Hur omfattande är er familjs kontakter med den bofasta befolkningen i området?
Obefintliga

Livliga

Beträffande vuxna
familjemedlemmar
Beträffande barnet/barnen

24. Hur omfattande är Er familjs kontakter med andra fritidsboende i området?
Obefintliga

Livliga

Beträffande vuxna
familjemedlemmar
Beträffande barnet/barnen

25. Hur skulle ni vilja karakterisera kontakten till lokalbefolkning, fritidsboende och turister?
Mycket positiv

Mycket negativ

Lokalbefolkning
Fritidsboende
Turister

26. Hur viktiga är kontakterna för er?
Mycket viktig

Inte alls viktig

Lokalbefolkning
Fritidsboende
Turister

27. Har ni varit i kontakt med fritidshuskommunen?
Nej
Ja, kontakten har varit …
Mycket positiv

Mycket negativ

28. Skulle du vilja ha mer kontakter med kommunen?
Nej

Ja

Specificera gärna i vilka ärenden______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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29. Anser Du/Ni att det är lättare att knyta kontakt med andra människor när ni vistas i fritidshuset än
annars?
Nej
Ja

Gå till fråga 31!
Gå till nästa fråga, 30!

30. Om ni svarade ’ja’ på förra frågan, ange vad det kan bero på? (mer än ett alternativ kan anges)
Friare och öppnare boendeform än permanentbostaden
Mer tid att intressera sig för andra människor
Mer känslomässigt motiverad att träffa andra människor
Mer tid för gemensamma aktiviteter
Fler gemensamma träffpunkter
Fler grannar med likartade intressen
Fler grannar med olikartade intressen
Större möjlighet för ekonomiskt utbyte (t.ex, byte av tjänster)
Större möjlighet att träffa släkt
Större möjlighet att träffa vänner som inte är släkt
Övrigt alternativ, nämligen…………………………………..

31. Hur hemma känner du dig på följande platser?
Mycket
Hemma

Inte alls hemma
hemma

Där jag är mantalsskriven
Där jag har min fritidsbostad

32. Skulle du vilja/tycka att en del av din inkomstskatt skulle tillfalla kommunen där du har din
fritidsbostad, t.ex. för att tillhandahålla kommunal service?
Ja

Nej

33. Försök med en mening ange vad fritidshuset(en) betyder för dig?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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NYTTJANDE AV FRITIDSBOSTADEN

34. Hur ofta och när användes fritidsbostaden av hushållets medlemmar och gäster under det gångna
året?
Månad

Eget hushåll
Antal nätter

Gäster
Antal nätter

Endagsbesök

Endagsbesök

Juli
Juni
May
April
Mars
Februari
Januari
December
November
Oktober
September
Augusti

35. Arbetar ni på distans under tiden i fritidsbostaden?
Mycket sällan

Mycket ofta

36. Brukar fritidsbostaden/bostäderna hyras ut mot betalning?
Ja

Nej

Vet ej

Ungefär hur många dagar per år omfattar detta? …………………………………

37. Skulle ni vara intresserade att hyra ut fritidsbostaden mot betalning?
Ja

Nej
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BAKGRUNDSFRÅGOR
38. Födelseår och kön hos hushållets medlemmar (vuxna & kvarboende barn)
Person 1:
Person 2:
Person 3:
Person 4:
Person 5:
Person 6:

Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna

Man
Man
Man
Man
Man
Man

Födelseår:_________________
Födelseår:_________________
Födelseår:_________________
Födelseår:_________________
Födelseår:_________________
Födelseår:_________________

Om fler än 6 medlemmar finns i hushållet, skriv kön och födelseår på baksidan

39. Ange hushållets nationalitet
Svensk

Norsk

Annan___________

40. Ange den högsta utbildningsnivån för de vuxna hushållsmedlemmarna.
Om det finns fler än två vuxna använd gärna baksidan
Person 1
Förgymnasial utbildning
Gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer
Forskarutbildning

Person 2
Förgymnasial utbildning
Gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer
Forskarutbildning

41. Ange de vuxna hushållsmedlemmarnas huvudsakliga sysselsättning (Ange endast ett alternativ)
Person 1
Egen företagare
Förvärvsarbete, heltid
Förvärvsarbete, deltid
Studier
Arbetssökande
Sjukpensionär, pensionär
Annat…………….............................

Person 2
Egen företagare
Förvärvsarbete, heltid
Förvärvsarbete, deltid
Studier
Arbetssökande
Sjukpensionär, pensionär
Annat…………….............................
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42. I fall du är egen företagare (annars gå till nästa fråga), har ditt företag idag kontakter med
företag i fritidshuskommunen?
Nej

Ja, nämligen i följande bransch______________________

43. I vilken bransch arbetar ni?
Person 1……………………………….

Person 2………………………………

44. Ange hushållets sammanlagda årliga bruttoinkomst i SEK eller NOK (inkl.
kapitalinkomster och före skatt).
OBS! I fall du har inkomst i en annan valuta kan ni ange inkomsten här
Belopp ______________ Valutakod_____
< 200 000 kr
200 000 – 300 000 kr
300 000 – 400 000 kr
400 000 – 500 000 kr
500 000 – 600 000 kr
600 000 – 700 000 kr
700 000 – 800 000 kr
800 000 – 900 000 kr
900 000 – 1 000 000 kr
> 1 000 000 kr

45. I vilken kommun i Sverige eller annat hemland ligger er permanentbostad?
..............................................................

Tack för din medverkan!
Använd det bifogade svarskuvertet när du skickar in frågeblanketten.
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Denna enkät är bara ett första steg i Tillväxtsekretariatets arbete med att förstå delårboende som
resurs.
Tillväxtsekretariatet är ett informellt nätverk mellan kommunerna i norra Bohuslän(Lysekil,
Munkedal, Sotenäs Strömstad och Tanum) som arbetar med kommunöverskridande tillväxt och
utvecklingsfrågor avseende besöksnäring, kust och hav samt landsbygdsutveckling
Läs mer om vårt arbete på www.tillvaxtbohuslan.se
Vi skulle mycket gärna komma i kontakt med Dig/er.

Är ni intresserade av att bli kontaktade i samband med kommande seminarier/workshops.
Om ’ja’, ange nedan namn, telefon och e-postadress eller skicka en e-post till
elisabeth.johansson@stromstad.se
Första seminariet som är en presentation av resultatet av enkäten är planerad till den 30 och 31
oktober.
Vi återkommer med mer information om plats och tid på kommunernas hemsidor och
www.tillvaxtbohuslan.se

Namn: _________________________________

Telefon:________________________________

E-post:_________________________________

Du kan lämna denna blankett i svarskuverten. Den skiljs sedan direkt från din enkät för att
bevara din anonymitet.
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Bilaga 2: Tjänster och aktivitetsmöjligheter som saknas i kommunen

Vilka tjänster och aktivitetsmöjligheter saknar ni i Strömstad?
"stugfogde"
affär
Affär inom 1 km.
affär året runt
affärer lokala
affärscentra
Aktiviteter
alla kommunikationer
allmän mottagning
allmän service
allmänna kommunikationer
Allmänna kommunikationer
allmänna kommunikationsmedel
At soptippen er åpen flere helger -særlig i sommerhalvåret
badeland
badplats for
badtrappa,so
Barnasdag, familieaktiviteter(rebusløp), en "skihytte" man kan gå tur/sykle til og hvor det er servering,
flere sykkelstier i terrreng, intimkonserter, revy/teatermiljø. Alaska fergen kunne gått innom Seläter/Capri på
sommeren.
battre bussförbindelser
battre båtplatser
battre kollektivtrafik
Battre kommunalt avlopp
battre studie möjligheter
Bedre offentlig kommunikasjon til utkantsområder
Bedre offentlig kommunikasjon.
bevara akutssjukvården
bibilotek,bio
bibliotek
Bibliotek
bibliotek post
Bibliotek på Koster sommartid.
bibliotek,bio
biblioteksfilial
Bowling
Bra fritidsaktiviteter för barn
bra hantverkare
Bra om det finns buss-anslutning till tåg - någon dag/v (sommarhalvåret) - så att även personer utan körkort kan
ta sej
till fritidsbostaden. Självklart oxå bra med någon/några bussturer även andra tider /v (för inköp)
bra sjukvård
bra transpor
bredband
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Bredband 50-100 mb/s
Bryggplats för båten
bussförbindelser
Båtförening med andelssjöbodar och bryggor för de som inte äger tillträde till hamnföreningen
(Samtliga ej fiskeverksamma på Nordkoster). Yrkes- och bostadsband krävs. Allmän bastu och badbrygga
båtplats
BÅTPLATS
BÅTPLATS!!!!!!
båtplatser
båtservice o rep
bättre anpassade aktiviteter
Bättre bussförbindelser till centrum från Hogdalsnäset
bättre kolektivtrafik
Bättre kollektivtrafik året runt. Ok bara under absoluta högsäsongen nu.
bättre kommunal service
bättre lokalförening
Bättre lokaltrafik Större kultututbud
Cykelbana till centrum
cykelbana till Hällestrand ifrån Strömstad. Mer fisk i havet såsom torsk o makrill
Cykelvägar, bowling
Det ar fullt
Det bemerkes at vi har et sted på Sydkoster og da er vi fornøyd med det som er av muligheter der.
Bedre muligheter for normenn å fiske med garn + evt jakt skulle ha vært bra.
Dårlig infrastruktur i sentrum
En Gourmetrestaurang! Förr åkte vi till Tanums Värdshus, men det har chanserat....
En skikkelig havn for fritidsbåter
Ett aktivt musikliv.
ev båthamn
Finns tillräckligt!!
fiskaffär„rökeri
fler bussar
fler tagförbindelser
Flere bussavganger (lokalbuss). Ellers ingenting
Fotbollplats, bättre badmöjligheter för barnen. Typ badbrygga eller liknande. (Se Lagunen camping...)
fotbollsplan
för få manliga
gatelys
Grovsophämtning fler gånger per år på Nordkoster. Fler dagar samt fler antal timmar varje gång.
Lokala fisket med fiskebåtar från Strömstad samt Koster måste få vara kvar och inte vara en diskriminerad
näringsgren
i norra Bohuslän som det har blivit under senare tid. snart finns inga svenska fiskebåtar kvar! fisket få inte gå
över till
stora båtar längre ut i Kattegatt. Levande fiske och levande öboliv mycket viktigt. Fisketävlingar med alla åldrar.
Ekologisk mat, närodlar, när producerat. Levande skola på kosteröarna samt utbyggd hemsjukvård,
hemtjänst och få tillbaka postkontor till Koster så att inte paket mm måste hämtas inne i Strömstad mycket svårt
för
funktionshindrade och äldre att få tag i sina varor de beställt på nätet för de måste ta sig in till stan.
Välfungerande skola på öarna samt tätare turer på Kosterbåtarna under september till juni med.
Bättre nät för kommunikation på öarna och fler möjlighet till distansarbete (stifta bekantskap med företag
som erbjuder dessa tjänster)
gym o tranin
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gästhamn
Hus på Koster: saknar nära parkering i Strömstad. Saknar även bra snabbtåg från inlandet till Strömstad
hyra båtplatser
I vår nuvarande livssituation saknar vi inget.
ikea-varuhus
information
inomhusaktiv
internet
internet/bredban
Intet
IT-internet
kollektivtrafik
kolonialbutik
kommunala båtplatser
kommunalt va
kommunalt VA
KOMMUNALT VANN / AVLØP - VANNKVALITET!!!
Kommunalt vann og avløp man kan knytte seg til på øyene utenfor Strömstad
kommunikationer
konstförening
Kulturaktiviteter
kulturliv
kulturutbud,
livsmedelsbutik
Lokal enkel alarmtjeneste.

Naturfaglige ekskursjoner t.eks. i Kosterhavets Nasjonalpark.

Lokala färdmedel.
lokalbuss
lokaltrafik,
lågprisaffär
Långtidsparkering.
längre perioder med uteliv och aktiviteter
längre turistsäoong
Lättare åtkomst av grovsopshantering, lättare tillgång till bra hantverkerare (bor man på en ö är det alltid lite
knepigare
och det kan ta flera månader innan den hantverkare man fått tag på och som är bra kan komma ut)
matbutikk
mc-parkering
mer/fler båtplatser
mera bussförbindelser
mera kulturutbud
Mulighet til å kjøpe eller leie båtplass på Rossö.
Mulighet til å leie liten motorbåt i Strömstad sentrum.
Musik och kultur
Musikfestival.. det fins en på Koster, men..
Mycket nøjd
Noe oftere bussruter fra Løkholmen til Strømstad for restaurangbesøk om kvelden.
närbutik
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närmare till affär
offentlig kommunikasjon
oftare öppet
Oversikt over lokale håndverkere slik at det er lett og finne den håndverkeren man trenger
Parkeringsplass
parkeringsplats
polis på gatan
post, bibliotek
promenadstig
Restaurant med god mat
Restaurant og nærbutikk
Rydning av skog og friområder (av kommunen!)
sakerhet och service
Saknar bettre tilgång på handtverkare
Saknar matservering i Krokstrand
Sandstrand
Savner bedre oversikt over hva som vi kan være med på. Hva som skjer i nærmiljo.
Savner ikke noe, men er glad for et godt kulturtilbud
Savner ingen.
Savner intet. Strömstad kommune er meget serviceminded og en meget god vertskapskommune. Leger
forholdene
godt til rette for tur i naturen. F.eks. naturstigen ute på Nötholmen. Kyststigen o.l. Strömstad bad er fantastisk
for
banebarn både sommer som vinter. Rent og pent på øyene. Alt er bra.
schackklubb,
seglarskola
Sepiktømming fra lekter/båt/sjø ville åpnet for innlagt vann/avløp
Serviceverks
Sikring mot tyverier. Primært båt/båtmotorer.
sjukhusvård
Sjukvården är uruselt organiserad!!!!!
Skulle gärna se en samlingsplats t.ex. kafé, restaurang. Arrangerande av båtplats/sjöbodar
snabbare väg
snörörjning
snöskottning
Sophämtning efter september (förr fick vi en hämtning efter allhelgonahelgen).
Speceriaffär
starka TV-sändare
större utbud
Sykkelsti fra Rossø til Daftø
sång-musikarrangemang- det var bättre utbud ikyrkan tidigare
Taxiflyg
teater o bio
Teater, bowling
tilfäliga båtplatser
tillgån till VA
transportmöjligheter
Tror det meste finnes
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tvångsanslutning
tåg-buss förbindelser
tätare bussturer
tätare kommunala förbindelser
utliv o krog
var man kan bada
vatten
vi sköter oss
Vi är nöjda med Strömstads kommun och utbudet där. Det vi saknar är möjligheten att åka med rabatt på
Kosterbåtarna.
Vi som har hus på Koster och åker ofta borde ha någon form av mängdrabatt.
året runt mataffär
åretruntöppen affär (Nordkoster) och subventionerade resor för fritidshusägare och pensionärer
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Vilka tjänster och aktivitetsmöjligheter saknar ni i Tanum?
-Bättre antal båtplatser i Havstensund, Tanum för fritidsboende ( det finns en kommunal kö där man betalar
varje år men det inte hänt ngt på 10 år för mig ==&gt;ingen trovärdighet?) -Bättre internet tillgång tex via tfn
nätet även på öar -bättre underhåll av naturreservat - ökad busstrafik i kommunen för fler familjemedlemmar
? Hittills inget som vi saknat!
Affær. (Bor på Västbacken) Skulle ønske man, som nordmann, ble involvert i lokalt foreningsliv,
hembygdsforening etc. Saknar også informasjon fra Tanums kommun om tiltak etc. Jeg vet jeg kan finne det på
web sidan, men hva med en eposttjenst?
affärer lokala
allmanna transportmedel
allmänna färdmedel
allmänna kommunikationsmedel
alt finnes, mangler fast båtplass
alternativ mataffär
Att det byggs reningsanläggningar för båtar, dvs att båtarna för en billig penning kan tömma sina toaletter i land
och att båtar kan tvättas så man inte behöver målas med giftiga färger. Fler i och upptagningsramper för båtar.
att hanlda billigt
Att kunna ha/betala sophämtning halvårsvis.
Bankomat
bastu
battre cykelväg
Battre kommunalt avlopp
battre och närmare bussar
battre/frekvent buss
Bedre offentlig transport
Bedre sykkelveier
Bibliotek i Grebbestad
Biograf Lokala tjänster typ gräsklippning
bra båtbryggor
Bra restauranger
Bra restauranger.
Bra sjukvård. Bättre kommunikationer.
Bra täckning för mobil :)
bra vagar
bredband
Bredband
Bredbandsnät
bryggplats
buss
bussförbindelser
butiker post bra mat ställen (vinter tid )närhet till bra sjukvård bio
Båt och badplats nära huset i Slottet. Ingen stor grej. Vi är nöjda! Lite fler platser i träningsrummet till
Hamburgsunds IF - ofta fullt svårt att komma med för oss nya. Detta är småsaker - vi tycker det är mycket bra
idag.
båtförbindelser
båtplats
Båtplats
Båtplats Vattengympa
båtplatser
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båtresor
båtservice
båtserviec o rep
Bättre allmänna kommunikationer mellan Grebbestad och Havsstensund. Säker cyckelväg mellan Grebbestad
och Havsstensund. Saknar båtplats !!!!!!!!!
Bättre bussförbindelser Heestrand - Dingle (tågstationen)
Bättre fungerande byggnadsnämnd
Bättre kommunikationer Hamburgsund-Göteborg även under vinterhalvåret
Bättre komunikation (buss) in till samhället och till järnvägsstationen. Bredband.
bättre lekplatser
Bättre mobiltäckning för tfn o bredband
Bättre renhållning under några sommarveckor. Hårdare krav på ljudnivå i centrum efter midnatt. Gemensamma
städdagar för lokalbefolkning och delårsboende på öarna i skärgården.
Bättre service vid vårdcentralen för delårsboende
Bättre sophämtning öar, t ex fler soptunnor och utan lås. Bättre parkeringsmöjligheter för boendeparkering öar, t
ex möjlighet att stå på alla parkeringsrutor med boendekortet. Bättre möjligheter att köra fram till bryggan för ioch urlastning av all packning.
Bättre sophämtning.
Bättre tillgång till hantverkare m fl.
Bättre tillgång till musik, restauranger mm utanför sommarmånaderna.
Bättre tågkommunikationer (tex som sommartrafiken Strömstad-Stockholm)
bättre öppetider på sopstatinen tyft
Cyckelväg Fjällbacka - Grebbestad
cykel &amp; gångbana (mellan Fjällbacka och Grebbestad)
cykelbana
cykelvag
cykelvägar
Cykelvägar mellan kustorterna. Vägarna är idag mycket farliga för promenaderoch cykeltransporter.
cykelvägar, gangstigar, vandringsleder
cykelvägar. Bor mellan Hamburgsund och Fjällbacka, och den vägen är fullständigt livsfarlig att cykla på.
Dagstidning i brevlådan på söndagar
Den oerhörda bristen på BÅTPLATSER (Havstenssund)
Det mesta finns. Problemet skulle vara att bygga upp nya sociala kontakter och få nya vänner för umgänge mm
Det saknas ett stort antal båtplatser till rimliga priser. Det är alldeles för krångligt/svårt att lägga ut bryggor själv
eller i förening
Det är HELT omöjligt att hitta hjälp med städning, gräsklippning, trädgårdsskötsel. Om detta var möjligt skulle vi
kunna utnyttja denna bostad mer. Det är också svårt att gå på restaurang andra tider än sommaren. Viss
service som kemtvätt, klackning, nyckeltjänts ligger 3-4 mil bort.
dålig mottagning mobilt bredband
dåliga allmäna tjänster
dåliga allmänna kommunikationer
Där vi bor är det för många sommarboende så samhället blir tomt på vintern.
Egen båtplass
Egentligen finns det vi efterfrågar. Viktigt för framtiden att tåget - Bohusbanan - fortsätter.
Egntligen inga
En brist att vattnet stängs av vintertid. Har inte egen brunn.
En busslinje mellan Grebbestad och smögen, om sommaren. Att bussen oftare passerar Svenneby så att vi
slipper ta bilen för att åka kollektivt.
En fungerande postgång sommartid
En realistisk sophanteringspolitik! Jag betalar mycket för att få nyttja kontainrar för ö-boende i Grebbestad. Att
de tar betalt för att ta emot sopor på sopstationen tycker jag är vansinnigt! Detta kommer att leda till att folk
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dumpar sopor i naturen (om ni inte redan klurat ut det). Över lag är avfalls- och sophanteringspolitiken väl rabiat
i Tanums kommun. Detta är ett problem.
Enklare dagligvarubutik
Et bedre tilbud av permanente båtplasser.
Ett bra bredband
Ett större kulturutbud, t ex klassisk musik och jazz
Filialbibliotek i Grebbestad eftersom vi saknar bil och bor över 1 mil från biblioteket i Tanumshede och 5 km från
Grebbestad.
Fler affärer i områden utanför själva kusten
Fler krogar på gåavstånd (vilket väl är lättare sagt än gjort).
Fler och bättre cykelvägar/banor
fler tennisabanor
Flere båtplasser
Flere båtplatser
Flere sykkelstier !
flere sykkelveger
For tidlig å si noe om. Kun eid i noen måneder.
Forløpig har vi ikke noe å klage på. Alt fungerer bra
Fritidsaktiviteter for barn, a la aktivitetspark med klatring, skogsaktiviteter, hinderløyper, etc
främst kulturaktiviteter utanför sommarmånaderna
Fungerande Taxi Året runt restaurang/nöje
få båtplatser
För närvarande inga
För tillfället inte speciellt mycket
Först och främst en 3G-mast. Utan en sådan går det inte att arbeta från Resö. Skulle önska att
samhällsföreningen inte var så protektionistisk, utan välkomnade även fritidsboende och entreprenörer.
Levande butiker och restauranger är nödvändigt för att samhället ska överleva.
Gang og sykkelbane fra hyttefeltet til sentum.
gatubelysning
Gott om olika arbetsgivare som efterfrågar fler anställda
Gresklippning
Grönsakshandlare Skateboard, åker själv och har tre barn somär aktiva. Ser dessutom flera aktiva ungdomar
somåker i Grebbestad som inte hast något bra ställe
Gym, båtplats
gymnasium
Gympa
gång och ctkelbana
Handel, restauranger och underhållning på vintern
Hantverkare som kommer på utsatt tid och gör vad som avtalats. Drag in a-kassan för alla svart- eller
Norgejobbande byggarbetare!
Har bott för kort tid för att ha en åsikt
Har det bra
Har ej behövt anlita så jag vet inte vad som inte finns
Har inte funderat på den frågan eftersom det f n inte är aktuellt att just för dagen flytta hit och i övrigt är vi fullt
nöjda med livet och de möjligheter som erbjuds här.
Helsetjenester. Offentlig transport.
helårstilbud i dom fleste affärer. (de fleste er stengt i vinterhalvåret)
hh nära tjänster
Högre prestanda på Internet.
I grunn ingen
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I nuläget inga
I utgangspunktet ingen just nu!
Ishall
jag saknar att tåget inte stannar i Kragenäs
Jag saknar båtplats.
Jeg er nøgd med de tilbudene som Tanum kommune har.
Kanske bättre Taxi/Buss om ekonomiskt möjligt.
KIOSK om sommaren
kollektivtrafik
Kollektivtrafik
kommunala transporter! butik
kommunala, sophämt
Kommunalt avlopp Sykkelvegnett
kommunalt v.a.
Kommunalt VA
Kommunalt vatten o avlopp - MYCKET VIKTIGT
Kommunalt vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp. Kommunikationer.
Kommunikationen. Mer regelbunden busstrafik o bättre och snabbare tagförbindelser. (Lang väntetid i
Uddevalla när man aker tag t.ex)
kommunikationer
Kommunikationer
Kommunikationer inom Fjällbacka, måste ha bil för matvaruinköp
Kommunikationer-bussförbindelser ända fram. Det fanns förr. Tätare med affär för dagligvaror och/ eller
bussförbindelser till dessa. Renhållning som är anpassad till delårsboende ex tömning av soptunna
treggr/sommaren. Vidare alldeles för kostsamt.
Komunala transporter. Exempel Ön - Hamburgsund - Ön.
komunalt vatten och avlopp
Konkurrerande matvaruaffärer i samhället.
kultur som konst, teater, liknande samt valmljlighteter vad avser kläder mm handel
Kulturarrangementer Åpningstider for restauranter Helårstilbud av ulike slag
kulturutbud
Kulturutbud. Bra film.
latrintömning av båtar ökade öppettider vid återvinningscentral
legetjeneste
lift och skidåkning
Livsmedelsbuss
livsmedelsbutik
Logistik (typ DHL, FedEx)
Lokal busstrafik, d.v.s. att någon av Västtrafiks bussturer även kunde stanna vid de lokala hållplatser som finns
uppsatta längs E6. För två år sedan kunde jag på helgerna gå av och på buss vid närmaste busshållplats. Det
kan jag inte längre, vilket innebär att jag inte kan använda mitt fritids- hus lika mycket som tidigare.
Lokaltrafik
mataffar i stan
Mer för barnen, för mycket pensionär anpassad
mer kollektivtrafik
Miljön erbjuder tillräcklig rekreation. Dvs vi söker ett avbrott från "aktiveringshysterin" kring barnen och oss
själva.
Mobil tæckningen ær før dålig/ostabil
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motionsanläggning
Möjlighet att hyra olika sorters båtar. Nuvarande norm att alla ska ha egen båt är oerhört yt- och
resurskrävande, ineffektivt och oflexibelt.
nattklubb eller liknande för både yngre och äldre
Normala matställen där det ej är turistpriser! Mer konkurens, mera aktörer inte bara mellan Ica, och Coop!
Elfant jakt!
närbutik
Närbutik. Kollektivtrafik. Kom. vatten och avlopp.
närhet till akutsjukvård
Närköp livsmedel
Nöjd!!
Off. transport Vinteråpen virksomhet
Offentlig avløp av kloakk
Offentliga kommunikationer skulle kunna vara bättre. Kulturutbudet är litet, och, subjektivt sett, minskande.
Mobiltäckningen har varit dålig, men tycks bli bättre efterhand. Fler cykelvägar för motion skulle vi uppskatta.
Om man skulle bo där permanent skulle man troligtvis åka oftare till lite större orter som Strömstd,Uddevalle och
Göteborg. Den lilla orten kan aldrig erbjuda det utbudet.
Om vårdcentralen flyttar från Fjällbacka blir det en mycket väsentlig nackdel.
parkeringsplats
polis
polis närservice
Post Slask (Oboende)
post, vardcentral,
Ramper för att sjösätta båten när man har den på trailer
reserverad bilparkering i hamnen för oss som är ö-bor
restauranger
Restaurangutbud vintertid Bättre Buss-kommunikationer
Saknar Folkets Bio som tidigare fanns i Hantverksbyn i Gerlesborg. Var ska man vara sjukvårds-listad??
Göteborg eller norra Bohuslän???
Saknar frågor i detta formulär om komunens åtaganden; sophämtning, renhållning, avlopps-och vattenfrågor etc
eller någon allmänt tyckande om kommunen som också är av intresse då man ska överväga att byta
hamkommun.
saknar inga
Saknar inget, enbart fritidsboende
Saknar inte några tjänster, men kan sakna storstaden och dess puls.
Saknar konkurrens inom dagligvaruhandel. Saknar lekplatser för barnbarn
saknar proaktivitet från kommunens sida i fråga om att göra fritidsboendet ännu mer attraktivt inte bara för
sommarboende utan också för korttidsbesökande. Norra Bohuslän är inte bra på att attrahera besökare. SKAPA
ETT STÖRRE FÖRTROENDE MELLAN ÅRENT RUND BOENDE OCH "BADGÄSTERNA ÄR OERHÖRT
VIKTIGT FÖR ATT LYCKAS PÅ SIKT.
Savner aktivitet også i høstmånene, grebbestad blir nesten død etter august
se bifogat blad
Siden vi bor på en ö, har vi behov for å använde båt for å handla. Plasser för öboere er veldig dårlig i
Grebbestad. Tilgång til sophåndtering kunne också ha varit bettre.
Sjøen , båt ,tur i skog og mark
sommarsophämtning
sophämtning
sophæmtning
Soptömning som anpassas efter ett större behov av tömning under sommarveckorna, inte av ekonomiska skäl
utan praktiska.
Spa, hudpleie och massasje
squash bana
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Storstadsutbud
städservice
svårt att transportera sig
sykkel väg
Sykkelvegar
Symfoniorkester och opera
systembolag
Systembolag
Systembolag på nära håll, taxi, välskött sandstrand för barn, simskola på gångavstånd, trottoarer utmed Norra
Hamngatan och väg 163,
Tanums har för höga kostnader i nästan allt.
teater
Teater men det finns ju på visst avstånd
teater och bio
teater och konst vintertid
tennisbanor
Terränglöpning, långa spår.
Tilgang til båtplats
Tillgång till bra båtplatser, marina och serviec för båtar
tillgång till VA
Tillstånd att installera vattentoalett under ordnade former och inte beroende på personen som söker
tjänst: kommunalt vatten och avloppsystem
tröghet med posten
Turvägar
TV4-signal
Under sommaren är sopsortering missskött. Alltid fullt på centralerna. Bankomattillgång. Långa köer!!.
Kommunen är alltså överexploaterad!!!
Utbygging av gangveier for sykling og gående- Vedlikehold av gamle gårdsveier/stier slik at de ikke gror igjen.
Grebbestad - Havstensund (farlig for syklende) Kommunal vann og kloakk i stugeområdene. Nytt rensanlegg for
kloakk, slik at det er kappasitet til og levere kloakk fra "slutene" tanker!
Utnyttjar sommarhuse under sommatid d det händer mycket i trakten. Saknar trots allt kulturellt utbud Bättre
kommunikationer med Oslo (flyger dit) Bättre service för sommargäster typ sophämtning Dyra priser för
anställandet av hantverkare Visa orter verkar näst intill på väg att dö ut... tex Tanumshede Hösten är dödstyst,
för att inte prata om nyår!
vaktmästeri
verkliga pendlingsmöjligheter med buss och tåg till och från göteborg
Vettig sophämtning!
Vi saknar att tågen inte längre stannar i Mjölkeröd. Återvinningsstationerna töms för sällan, men Tyft är mycket
bra.
Vi som så gott som bor drygt ett halvår i vårt fritidshus önskar att få reklam från traktens affärer och annan viktig
information, som vi borde känna till. Vi har vår post eftersänd från hemkommunen. Vi betraktas inte som viktiga
samhällsmedlemmar i Hamburgsund denna tid.Som nybliven pensionär och möjligheten att bo här jättelänge,
tycker jag att det är en lite av en diskriminering. JAG/VI TRIVS HÄR och vill känna oss delaktiga i det utbud,
som tillhandahålles.
vi utnyttjar egna aktiviteter på vårt eget område
Vi önskar bättre kommunikationer mellan Fjällbacka och Göteborg under vinterhalvåret.
Vi ör nöjda med det utbud som finnes
Viktig at det er et aktivt kafe/restauranttilbud også utenom sommersesongen. F.eks. at restauranter og butikker
holder åpent når det er julemarked, og noen helger om høsten og vinteren. Viktig at helsetjeneste og apotek i
nærheten ikke blir nedlagt. Skulle gjerne hatt sykkel-/og gangvei langs "blomsterveien" ved kysten. Det ville
skapt mer aktivitet for gående og syklende og kanskje litt mindre biltrafikk.
våra barn oftare
Vägbelysning og tilgång till offentlig vatn- och avloppsanlegning, som i dag tas hand om av egen samfällighet
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Vilka tjänster och aktivitetsmöjligheter saknar ni i Sotenäs?
...golf
affär i byn
affärer lokala
aktiviteter
Allmänna kommunikationer inom kommunen, t ex kan man ej samma dag åka fram och tillbaka mellan
Kungshamn och Bovallstrand.
allt finns i stan
allt som folk vill ha
anpassa sopstatioen
apotek heltids öppet läkarmotagning hela året hunnebostrand
Arbete åt hustrun
Att kommunen hjälper företagarna att bli mer entreprenörsdrivna och ökar sin service så att sommarboendes
pengar hamnar i kommunen i större utsträckning.
Att kunna nyttja lokal färdtjänst från Uddevalla till Sotenäs för att öka möjligheterna till besök från föräldrar och
äldre släktingar.
att soptippen är öppen mer
avsaknad av soptipp
Bageri större livsmedelsaffär
bank och n„r
Bankomat i Bovall
bankomat pa
bankomat, be
Bankservice (den har reducerats betydligt.)
battre biografer
Battre kommunalt avlopp
battre kulturutbud
Battre och tätare bussar
battre oftare bussar
battre oppetttider
battre promenadstråk
Battre reparationer
battre sjukvård
battre skottning
battre tillgänglighet
battre underhåll
battre utbud
battre vägar
Bedre bussforbindelser til Hunnebostrand
bibliote, po
Biblioteksfilialen i Bovallstrand nedlagd. Tyvärr!
billigare renovering
billigt penisonär
bio
Bio och teater Som äldre fler transportmöjligheter
bio, dans,
biograf
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biograf i samhället
biograf med större utbud.
biograf, kultur
biograf, tennis
Biografer
Biografer, teater
Boulebanor
bowling t.ex
bowlingbana
bowlinghall
bra allmän väg
bra annars väg
bra bageri
bra cykelvag
bra lekplats
bra mataffar
bra parkering
bra restauranger
Bra transporter på kvällstid, taxi.
Bredband, ip-telefoni etc ej i klass med/utbyggt som göteborg
brevlåda
bridge, bio,
bro
Bryggplatser,
bågskytteklubb
båtförening
båtplats
båtplats,brygga
båtplatser
båttaxi
Bättre cykelvägar t.ex, mellan orterna i Sotenäs
bättre kolektivtrafik
bättre kommunal service
Bättre kommunikationer
bättre mobilnät
bättre nöjeställen
Bättre ordning på badplatsen Stenbogen
cafe´året runt
cyckelvagar
Cyckelvægar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cykelbana
Cykelbana Bovallstrand - Hunnebostrand - Väjern
cykelbanor
Cykelbanor
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Cykelbanor då det upplevs som otryggt att cykla på de smala vägarna i kommunen. Bättre kontroll av "vild
camping" med husbilar. Husbilsägarna ställer sig år efter år helt kostnadsfritt på industriområdet Guleskär och
tipsar varandra livligt på nätet som t ex på husbilsklubben.se: "Vi planerar två skaldjursfester 2010. (Hyppeln och
Guleskär i Sotenäs kommun). På Guleskär räknar vi inte med några begränsningar av deltagarantalet. I nästa
nummer berättar vi mer om Guleskär (Tack till medlem 778 för tips och alla insatser). Campingägarna måste
förlora mycket pengar på att den här verksamheten tillåts ske utan kontroll.
cykelbanor,
cykelbanor!
Cykelbanor.
cykelbom
cykelled (pg
cykelleder
cykelvagar
cykelvägar
cykelvägar,
Cykelvägar, Carpooling, flexibel kollektivtransport, möjlighet att ta tåget/pendeltåg (fler stationer öppna för
persontrafik), riktigt utbyggt bredband.
daglighandeln
dansbana
dansrestaurang för oss över 40
Den större stadens alla fördelar med kultur, infastruktur etc.
det är dött
distriktsaköterska
distriktsköterska
djupa,smala gångvägar
Eftersom jag inte är där längre perioder på vintern, vet jag inte om utbudet är lika stort då som på sommaren!
Egentligen inga
Egentligen inget
En bättre fotbollsplan
en fungerande handel
en liten hamn
en liten sjo
en större mataffär
ett öppet aktivitetscenter
Fiske (besta
Fisketurer
Fler affärer som är öppna året runt - framförallt fiskaffär, grönsaker. finns inom kommunen men inte nära det
samhälle där vi bor.
fler butiker
fler båtturer
fler hundträningar
fler tennisabanor
Flere båtplasser. Enklere å melde fra til kommunen om forsøpling og herværk etc, (f.eks. egen web-tjeneste).
Generelt enklere å melde fra til kommunen om saker og ting (f.eks hender det at søppelkasse ikke blir tømt).
Burde være en lett tilgjengelig plass å slenge husholdningsavfall om sommeren og i påsken. Da har vi en del
gjester som også legger igjen penger i kommunen.
fotbollsmål
Framför allt ett större kulturutbud.
friskis o svettis
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fritids o daghem
För närvarande inga
försämrade båtplatser
gott iordninghållande av badplatserna.
Gräsklippning
gräsklippning, fönsterputsning, städning
gym med styrketräning
Gång och cykelleder vid sidan om det befintliga vägnätet. Om kommunerna är överens om detta tror jag att
säsongen för kommunerna förlängs. Cykel, springa , gå, rullskidor, rollerblades utan störning från bef. trafik.Detta
kan också vara ett alternativ för utryckningsfordon under högsäsong.
Har bara varit där kort tid. Upplever inte att sakna så mycket just nu. Kan för lite om utbudet under höst/vinter och
vår.
hyra sjöbodar
I Kungshamn behövs ett Kulturhus med bibliotek, utställningar, film, café. Dessutom skulle det finnas något som
attraherar tillresande, se på Akvarellmuséet i Skärhamn, något liknande är vad som behövs. Ett rikt kulturliv skulle
göra att fler kan tänka sig att bli fastboende, det är min övertygelse.
indragna läkare
info av de styrande
information
Inget specifikt mer än möjligen att apoteket i Hunnebostrand även är öppet på lördagar året runt.
Inhägnat område vintertid för de båtar som hyr kommunal båtplats. Båtrengörningsplats vid upptagning av båt.
Uppskyltning/ vägvisning i närmiljön. Var man är och hur man kommer till matbutiker och utsiktsplatser etc. Mer
förståelser för fritidsboende.
Inte mycket
isbana
jättemycket
Kan inte säga att nagot verkligen saknas.
kommunala bad
kommunalt va
kommunikationer
kommunikationer norrut. parkering för hus utan tomt.
konditori
konstutställningar
Kostnadsfria P-platser tex. i Kungshamn
kultur
KULTUR
kultur förening
kultur, bio
kultur,bio
kulturaktiviteter
kulturella aktiviteter
kulturutbud
Kulturutbud årent runt
kulturutbud,
Kulturutbudet har blivit tråkigt och håller ingen klass de senaste åren. Samordningen mellan de olika kommunerna
i Bohuslän är mycket dålig när det gäller kulturutbud och marknadsföring. Jag kommer själv från Gotland och jag
tror att bohusländska kommuner har en del att lära därifrån!
kurser i språk
Lekplats
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lekplats för barn
lekplats park
lite fler affärer
livsmedelsbutik
Lokala byggföretag
lokalbuss
lokalt äldreboende
lör-sön tjänster
matbutik
mer aktiviteter
mer båtplats
mer handel =
mer öppen o bra badplats
mera aktiviteter
mindre flygplats
mingolf,bio
moljligt att motionera
motesplats för ungdomar
motionsaktivitet
motionsanläggning
naturligt at
närbutik
Närhet till café o restaurang
närmare affär
närmare akuten
nöjd
Parkering, vårdcentraler
parkeringsplats
post kassaservice
post, polisstation
posten
På sommaren finns det mesta. Resten av året har vi begränsad erfarenhet av. Kör?
På sommaren finns mycket att göra men på vintern saknas ngt vinteröppet fik, fler vinteröppna restauranger, bio,
mer aktiviteter för ungdomar
Ramp för små segelbåtar
renhållning
rensning av kulturminnen
restaurang
restauranger
rimligt prissatt hjälp med trädgårdsarbete under vår och höst
saknar gångbanor
saltvatten i havet
sanering av badplatsen
schackklubb,
se bifogat blad
Segelsällskap för barn och ungdomar (exv optimistjolle). Parkeringsplats för bilen.
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Seglingsmöjlighet för ungdomar. En flytbrygga i anslutning till nya hamnen och/eller GKSS-Sjösportgården vore
fantastiskt, för då skulle folk börja lägga sina jollar där.
Service för båten Gym
Service sommar
shopping,
sjukhus, kultur
sjukvard, optiker
sjukvården,
små sjöbodar
sommargympa
Sommarkonfirmation
sopcaontainrar
Specialistsjukvård
sport på hög nivå
sspårvagn
städning av allm.platser
större affär
större idrottsanläggning
större livsmedlesaffär
Större utbud på kafeer, konstutställningar o.l. under vinterhalvåret.
Systembolag
Systembolag alt. utlämningsställe
ta tillvara på naturen
taxi, parker
Teater
teater,konst
teater,musik
Tennis i Kungshamn
tennisbana ute
tillgång båtplats
Tillgång till båtplats för icke kommunboende. Nuvarande regelverk omöjliggör i princip detta.
Tillgång till vintervatten
tillsyn av hus
Tillsyn av hus Gräsklippning Tillsyn av båt Snöröjning Enklare hantverkshjälp
trafiksäkerhet
Tycker att Sotenäs har ett mycket gott utbud av mycket.
typ friskis o svettis
tätare kommunala förbindelser
tätare sophantering
tätare soptömmning sommartid
under höst,vinter, underhållning
underhallnin
varmbadhus
VITALARE OCH MÅNGSIDIGARE KULTURUTBUD
väghållning
Vänligt sinnade kommunaltjänstemän! Cykelbanor, inom kommunen , fullständigt livsfarligt att cykla mellan byarna
sommartid. Ytterligare centralisering av service inte önskvärd.Apotek , sjukvård etc

66

värna allemansrätten
ålderdomshem
året runt resor
Året-runt öppet på något matställe/Pub
är nöjd
öppet på lördagar
Öppna restauranger under vinterhalvåret
övervakning
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Vilka tjänster och aktivitetsmöjligheter saknar ni i Munkedal?
affär på gång eller cykelavstånd sommartid
Badhus
bra kollektivtrafik
Busförbindelser finns inte alls till vårat område - endast skolbuss så länge det finns skolbarn.
En marina
friskis o svettis
God täckning inom mobiltelefonnätet.
Kommunal VA anläggning
offentlig transport
postlada vid huset
pub o restau
restaurang
restaurang,
sköter mig själv
snöskottning
sopfordelning, miljøfokus
svårt att svara
tätare kommunala förbindelser
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Vilka tjänster och aktivitetsmöjligheter saknar ni i Lysekil?
"Allt i Allo
"lysekilskor
Affär
affärer lokala
Affärsutbudet minskar
aktiva komm.
aktiviteter
akutsjukvård i Lysekil under alla delar av året, inte bara sommaren.
akutvård
allmänna kommunikationsmedel
allsvensk fotboll
att avbeställa sophämtning
att ingen rörfirma finns öppet på Lördagar
Att vårdcentralen på Skaftö är stängd under sommarmånaderna
Avfallsanläggning som är helgöppen utöver sommarsäsong. Bättre bredbandsanslutning.
bad- rastpla
badplats
bank
bank el bank
bank och pos
bank, apotek
bank/bankoma
bankomat
Bankomat
bankomat beh
bankomat cykelväg
battre badpl
battre badplatser
battre bageri
battre buss-förbindelser
battre cykelväg
battre gang-cykelväg
battre kollektivtrafik
Battre kommunalt avlopp
battre sophämtning
battre soptipp
battre transport
battre väg till boendet
Bedre offentlig transporttilbud. Nærbutikk.
bibliotek
Bibliotek+bokbuss. Som det nu är så är biblioteket stängt på sommaren vilket är dumt!
Biblioteket har dålig tillgänglighetn under sommaren. Parkeringsproblem under sommaren
billigare lokaler
bilvårdsanäggningl.
bowling?
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bra kommunikationer
bra restauranger
Bra trädgårdsskötsel, bra städtjänster samt flexibla tjänster (tex att sophämtning kan betalas del av år; gäller
också fast telefon; ...)
bredband
Bredband
bref utvalg i matbutikker.
bro
Bryggplats nära fritidsboendet
budget taxi
Buss i närheten
bussförbindelser
busstrafik
båt-tillsyn
båtbrygga
Båtplass til segelbåt
båtplats
båtplats ,. p-platser
Båtplats Täckning i digitalTV-nätet
båtplatser
båttrafik
Båttransport
bättre "bio" utbud
Bättre bussförbindelser
Bättre gång- och cykelvägar
Bättre kommunikationer med bus eller ev. reguljär båttrafik till Lysekil sommartid
Bättre kommunikationer med centralort
bättre offenlitga tjänster
bättre sophantering
bättre transport
Bättre utbud av kultur och alla slags evenemang.Att säsongen förlängs så att staden inte dör ut efter augusti.
Konstutsällningar och musikevenemang är bra .
bättre utbyggnad
Bättre öppningstider i simhallen.
Cyckel väg!! Om kommunerna i Lysekil och Sotenäs förstod hur viktigt det skulle vara för turistnäringen hade
de byggts för länge sen. De anar inte vilken skattkista de sitter på. Dessutom decentraliserar man
turistnäringen sådan att inte bara kustaktiviteter blir nyttjat. Runt Åbyfjorden går soteleden (sotenäs kommun)
och kustleden (Lysekilskommun) fantastiska vandringsleder i något av Europas vackraste natur!!! Om man
gör något liknande med en cyckelled och som sen knyts ihop av olika existerande lokala grusvägar, kan man
få en massa friluftsturism som naturligt nog inte existerar nu. Även bättre kommunikationer med buss och
tåg hade gjort att vi kanske tidigare övervägt att flytta och bli bofasta. Det finns massor med bidrag att söka
för att få till cyckelvägar, jag erbjuder mig gärna som frivillig för att hjälpa till. Ulrika Tiegs +47 93494716
(tidigare ledamot i styrelsen i Svenska Klätterförbundet, numera bara aktiv bergsklättrare)
cykel o promenader
cykelbana
cykelbanor
Cykelbanor
cykelleder cykelvag
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cykelvägar
cykelvägar på Skaftö, båtplats,
cykling
dagligvaruhandel
Den service/aktivitetsnivå som finns sommartid borde utökas. Detta låter kanske dumt, men effekten av att
exempelvis fler restauranger startades och höll öppna under hela året skulle öka traktens attraktionsvärde
och därmed intresse att bo där en längre tid under året. Samma gäller mycket annat.
Det er svårt att få tag på hantverkare.
Det mesta finns om det skulle behövas
Det är svårt med tjänster när man bor på en ö. Kommen tar inget som helst ansvar för denna ex. underhåller
varken vägar eller står för gatubelysning.
Discgolfbana
distrikstsläkare
distriktslälare
dom tog båtplatsen
dåliga kommunala förb.
dåligt med internet
dåligt mobilnät
en båtplats
en vettig parkering
ett bra gym
Ett gym om jag skulle bosätta mig i Lysekil. Kulturutbud även under vintern. Sommartid finns en hel del.
Ett mer komplett utbud i handeln. Många branscheer saknas helt
ett mera aktivt samhälle
Ett riktigt bra område med ett par mils motionsspår för löpning. En friidrottsarena med allvädersbanor.
fiskaffar
fiskaffar i byn
fler biografer
fler båtplatser
fler cykelbanor
fler kommunala bad
fler krogar
fler uteserveringar
Friskisaktiv
få goda restauranger
først og fremst en affär i samhället. Det er 15 km til Lysekil. Alle nordmenn savner norsk brød. Det får man
ikke i Lysekil. Svensk handelsstand er lite flinke til å identifisere særnorske ønsker og behov. Kan være et
irritasjonsmoment at språkforståelsen av norsk er så svak. Nordmenn må alltid snakke mer eller mindre
svnesk for å bli forstått.
golf
golf på nära håll
golf,konserter
golfbana (ho
golfbana 18
gräsklippning
gym
gymnastik
Gymnastik, t
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Gympa - Friskis o Svettis etc
gympa friskis svettis
gång o cyk bana
gångbana
Handel och fritidsaktiviteter dör ut efter sommaren. Viktigt att satsa på förlängning av säsongen. Detta bör
kommunen bidraga till. Finns många kulturellla satsningar som skulle vara bra till detta. Konst och
musikevenemang kan göra sesomgen längre och en liten stad mer levande. Bevarandet av gammal
bebyggelse för att driva cafeer och handel i kan dra folk till en liten ort.
hushållsnära tjänster, såsom städning och trädgårdsskötsel
I Lysekil finns i stort sett det vi behöver
info om kommunen
infokvallar
Inget förnärvarande i Grundsund, men kommer att sakna ifall närbutik med post-apotek-systembolag skulle
lägga ner.
jakt
kallbadshus
klarar oss själva
klassisk museum
kollektivtrafik
Kollektivtransporter
Kommunal vei, Kloakk
kommunalt va
kommunalt VA
kommunikationer
konserter, teater
Kontakter med LSS avdelningen
krog
kultur
kultur - vinkännare
kultur liv kulturutbud
Kulturutbud
körsång
langre säsong
lokala guider
lågprisaffär
Lättare att hitta olika tjänster och hantverkare. Större utbud. Använandet av internet som kanal väldigt lågt
vilket försvårar om man inte ä på olats på veckodagar.
Mer Båtplatse samt bättre badplatser restauranger öppet längre på hösten samt tidigare på våren
mer kultur,
mer tillgång till båtplatser
Mera serviceinriktad handel
minigolf,boule
mojlighet för motion
Motionsgymnastik, Kvalificerade studieirklar, Långfärdsskridsoåkning,
mysig pub och restaurang
må bra kativiteter
Möjlighet att ta ut pengar i bankomat
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närbutik
Närhet till bra sjukhus. Teater!
Närmare livs - baslivsmedel inom gångavastånd
Närservice (kiosk), gästhamn (båtplats för besökande med större båt)
närsjukvård.båtplats.fler lokala handlare
offentliga transporter
parkeirngs plats
parkering
parkeringsplats
permanent bank
persontåg
polis dygnet runt
Post/tidning
proaktiv utbildning
promenad/cyk
promenadstig
regelbundna båttider
reguljar båt
renhållning
Restaurang,
restauranger
resturang,biograf
rikt kulturliv
riktig badplats
riktigt gym,
Riktigt sjukhus i Lysekil. Bredband i optikabel. Bättre buss- och båtförbindelser. Bättre städning av kusten.
Bättre tvättmöjligheter i Lysekil.
röjning av skog
saknar ett staket
senare färja
servicekansl
sjukhus, bilplatser
sjukvard
sjöbod
skog röjning
skulle vilja ha spa
slippa sophantering
sophämtning
sopsortering
Spa-anläggning / simhall på Skaftö. Teater. Friskis&amp;Svettis
spa,bad o vinter
spinning
Spisesteder/restauranter med god kvalitet.
städhjälp
större köpcentrum
större utbud

73

säkra gångvägar
tandläkare
teater
teater, film
teater,musik
tennis
tillgång till VA
Tillgängliga snickare. Allt i allo fixare.
tillsyn av huset ex "skolbarn", har ej undersökt detta tillräckligt då vi endast bor där vid semester o andra lov.
tjänster som man kan ha på sommaren
trampolin
trädgårdsanläggning
trädgårdstjänster
två tonåpringar
tätare kommunala förbindelser
underhåll av avlopp
underhållning
uppställning
utflykter
utökade tider på affären
v†rdcentral
Vi saknar cyckelväg från Rågårdsvik till Grundsund.
vi saknar inget
viss sjukvård
WLAN access
vårdcentral

74

Bilaga 3: Ärenden där delårsboende önskar mer kontakt till kommunen

Ärenden för Strömstad
30 båtplatser
allmän information
ang. båt o hamn
angående anläggningar
Angående kommunalt vatten och avlopp
Angående vindmølleparken som er planlagt i området, skulle jeg gjerne hatt mer kontakt. Jeg er også nokså
sjokkert over stigningen av skatt på mitt gamle hus der inne i skogen - som har steget fra en verditaxering
for skatt fra 30 000 i 1987 til over 441 00 i 2009 - en sum jeg neppe ville fått solgt det gamle huset for - med
utedass og kun sommervann!!!
Anslutningsavgifter och bygglov
arbetsmarkna
Arbetstillfälle i kommunen som även erbjuder distansarbete som kan skötas från bl a Nord-Koster (ej
telefonförsäljning dock). Har fått kontakt med kommunen att få arbeta inom BUN och OMS och det har
varit bra tillsvidare. Mycket bra med det nya TimePool / Timecare systemet för inbokning av jobb. Möjlighet
att etablera eget företag och få kontakt med lokala kvinnliga nätverk med kvinnliga företagare.
Samhällsinformation och arbete via mailen rörande Strömstads kommun. Stationära fasta läkare och annan
vårdpersonal (bort med staffett systemet) Önskar mycket bättre sjukvård och att Strömstads sjukhus får
expandera istället pga närheten till gränsen och det rika båtlivet samt tillströmmande som nu ska se
nationalparken..ökande turism..samt att det erbjuder fler möjlighet till jobb och specialkompetenser till de
boende i kommunen samt ute på öarna. Önskar bättre tågförbildelser och tätare turer mellan Strömstad och
Stockholm.Tåg via Dalsland (Stockholm -Karlstad - Strömstad) skulle spara mycket tid, vacker väg som
lockar turister, spara på miljön och pengar så jag slapp ta bilen när jag pendlar mellan Strömstad och
Stockholm som jag nu gör regelbundet och ofta. Roligare för barnen och pensionärer med tåg. Bättre
handikapp anpassning av allmänna ytor och lokaler i Strömstad. Fler allmänna toaletter ute på stan. Önskar
ett riktigt bra konserthus/all aktivitetshus i Strömstad så att vi kan få dit fler underbara musikevenemang,
dansgrupper, opera, baletter, rock n roll, blues, jazz under hela året som kan locka till sig besökare.
Aktiviteter för barn, klättervägg, idrotter, ateljer, teatergrupper mm- Med mycket bra akustik och tekniska
möjliglheter. Billigare avgifter på långtidparkeringarna...
Att kommunen presenterar utbyggnadsplaner för större områden, ej enbart ett litet (sönderdelat) område i
taget. Det är lätt att få intrycket att kommunen "mörkar". Att kommunen tar intryck av de åsikter som
framförs av de berörda (&amp; inte så tydligt visar att "de vet bäst själva"). Prioriteringsfrågor; att
underlätta för redan boende att förbättra/bygga ut sitt boende &amp; inte enbart koncentrera intresset till
nya byggplaner. Att kommunen ser till helheten och prioriterar totalt sett bra lösningar &amp; inte
kortsiktiga lösningar som bara ser till nutida ekonomi (utan hänsyn till ekonomi i framtiden &amp;
naturintressen)
avlopps nätet
avstyckning
badplatser
Bedre samarbeid mht vedlikehold og rydding av området vi bor. Kommunen gjør lite ift vegetasjon og
skogsfelling/rydning!
begränse utbygning og forstörning av miljön
Behøver hjelp til bestemmelse av fastighetens tomtmark, og til hva Allemannsrätten tillater fremmede å
gjøre på vår mark. Det forhold at disse frågor er så svevande og usikre, medfører mye konflikt!! Skulle ønske
at kommunen var mer aktiv her, f.eks. med seminar, föredragf, m.v.
bemötande
billigare tomter
boendemiljo
boendet,transproter
bygg
bygg og miljø
Byggemelding Båtplass Renovasjon
byggesaksbehandling ny byggnad
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Byggesøknader
byggfrågor
bygglov
Bygglov
Bygglov När det gäller övriga kontakter är de inte positiva.
byggnadsarbeten
byggnadsnämnd
byggnationer
byggning av allmäna saker
Byggsaker
Byggärenden
byuggnadsärenden
båtplatser
deltagit ett projmöte
Det måtte vel bli i forbindelse med eventuell utvidelse av fritidshuset
detaljplaner
Dialog med kommunen i frågor som rör vägföreningen i området och den egna fastigheten vid behov
diskutera vattenproblbem
drift av fastighetet
Efter behov
egenföretagare
enerig exemplevis
erhålla kommunhjälp
ev. sophämtning
Eventuelt ved påbygging/søknad.
fastighetsfrågor
fastighetsskötsel
felling av t
fijnns bygglov
Fikk veldig god informasjone når vi var i kontakt med de for videre utbygging av fritidsboligen. Veldig
trivelige mennesker som jobber der.
fler tv-kanaler
For å få svar på ulike spørsmål ang kommunale tilbud og forhold som angår boligen
For å høre om LEDIGE LEILIGHETER med havutsikt,- da kunne vi flytte til Strømstad i morgen....
fritidshus
fysisk planering
få bort fula byggnader
Får råd om bygglov spørsmål om regler og skatt.
för diskussioner
föra fram frågor, debatt
förvärv av mark
ge svar tidigare
god kontakt
grannes bygglov. kommunen överlät åt oss grannar att underkänna ett bygglov som på alla punkter stred
mot reglerna.
gällande mudring
hjelp i framtiden
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hu i sverige
i bryggfrågor
I forbindelse med evt. utbygging av båtplasser i området.
I fråga om områdesplanering. I fråga om ev vindkraftverk o.l
i jakt och fiske ärenden
I planfrågor gällande utvecklingen av kommunen. I frågor om lokaltrafiken.
i vägföreningen
I ärenden som rör gemensamhetsfrågor vår vägförening - vid behov
I ärenden som rör utvecklingen av naturreservatet samt tillgång till båtplatser etc. Mycket positivt arbete i
den s.k. Saltögruppen
info
info om utvecklingen
Info.
Informasjon fra kommunen angående muligheter for friluftsliv og kommunal informasjon.
Informasjon om hva som foregår i nærområdet og om hvilke utbyggingher som planlegges.
Informasjon om reguleringsplaner, utbygging m.v.
information
Information om byggnads planer, vägar, naturreservat... Ev begränsningar av trafiken i centrum och
liknande..
infrastrukturen
ingen bra politik
Kartlegge mulighet for utbygging på tomten
Kjøpe mere mark
Kollektivtrafiken
kommunale tjenester og info
KOMMUNALT VANN / AVLØP - VANNKVALITET!!!
kommunikationer
Konstruktiv kontakt på vann og avløp til øyene utenfor Strömstad
kultur fritid
kultursamverkan
kulturtillbud
lokal information
Lokala kommunikationer
markfrågor
mer ansvar för enskilde
mer information
miljö o bygg
miljö o natur
miljö,turism
miljø.......
miljönämden, bygg
minska exploatering
muddring av sjön
Möjlighet att köpa marken ner till stranden vattnet
möjligheten att påverka
Natur og miljø, fordi det er en av hovedårsakene til at jeg kjøpte bolig no 2 i Strömstad. Noe av det som jeg
og flere andre er enige i i vårt område, er at det sies at Sveriege er MEGET DYKTIGE til å ta vare på
allmannaretten. Jeg anser at en av Strömstas viktigste oppgaver for at jeg skal bo i Strömstad, er at
Strömstad kommun håndhever almannaretten meget strengt. Det er viktig at Strömstad kommun ser til at
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fritidsboende følger fastsatte regler. Det er håpløst for bomiljøet dersom vi som bor her skal ta opp brudd på
alminnelige regler, inklusive almannaretten, dette må tas hånd om av Strömstad kommun.
naturvård
nej
Nyfiken
Näringslivsfrågor Kommunens satning på landsbyggd Transporfrågor/Kommunikation Väg/telefon/data
Vindkrraftsfrågor Turistfrågor (Hyr ut två stugor sedan 15 år)
om allemansrätten
om jag flyttar
Parkerings situationen för ö- boende fastighetsägare.
plan och byggförsamlingen
planering vatten
Planeringen av omgivningen på Hogdalsnäset t.ex Kungbäcksplanen
planfrågor
planärenden
Planärenden
regler för boende
Reguleringsplan for området,slik at området ikke ødlegges av unødig miljøforstyrrelser som trafikk osv
renhållning
resor till och från
råd ombyggnader
Rörande infrastrukturen: vägar, båttrafik, vård mm
samhällsplanering
Samtale om hvilke tjenester kommunen tilbyr. Finne rett nivå på sophantering, vattenmätning etc.
sanitet,allemansrätten
sjömärken
skogsröjning
skötsel av naturen
skötsel av stranden
som delårsboende
Som svensk skulle jag uppskatta att bli behandlad lika positivt som norrmännen.De prioriteras i alla lägen
mera än svenskar gör
sophantering
Sophantering, soptipp, posttjänster
sophämtning
städning av områden
Søknad om påbygg
tomtköp för allmänna
turism.byyggplaner
Utbygging av brygger i Rossø havn.
Utbygging/byggetillatelse
utbyggnad
utbyggnader
utbyggningmöjligheter
V Tekniska avdelningen - ang. avloppssystem. Plan &amp; Bygg - ang strandskyddsdispens
VA sopor
VA-anläggningar
VA-frågor
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VA-frågor och framförallt Båtplatsfrågan
VA/sop, elnät/eldistribution, kollektivtrafik i samordning med regiontrafiken t ex tåg.
vatten/avlop
vattenfragor
vattenfrågor
Vattenfrågor
ved behovet
ved o torven
Veldig god erfaring med kommunen. Veldig service minded og god og rask behandling. Her kan mange lære
av Strømstad!
vet ej
Vet ej!
Vi skulle gärna ha samma information som ges till åretruntboende då det gäller vindkraftsutbyggnad mm
Vi vill få en väg fram till fastigheten. Finns enbart en stig idag.
vill bli hörsammad
Ville gjerne vært bedre oreintert om hva som rører seg i kommunen generelt og Koster spesielt.
Vindkraftverk
vägar o butiker
vägbyggen
Överlag, lite mer intresse från kommunens sida.

79

Ärenden för Tanum
- Rasrisker i Källvik, Fjällbacka - Utbyggnad av båthamn i Källvik, Fjällbacka
- Öka antalet bryggor -Får man bygga en mindre sjöbod i kommunal ägd hamn på max 15 m2?
-Aktivare rörande förbättreingar som kan göras
allmän information
Allmänt oklara regler ang byggnation/bygglov etc. Behandlas godtyckligt och t.o.m. partiskt av företrädare
inom Tanums Kommun. Tjänstemän får för stor makt, pga oklara regler. Detta är ett mycket negativt för
vår eventuella permanenta flytt till Tanums kommun (har företag idag, som i så fall ska flyttas).
Alt som kan ha av interesse for samhellet,spesiellt Fjallbacka
ang olika by aktiviteter
ang. onodigt
Angående VA i området samt detaljplaneändring. (Mycket trögt att få till stånd ovanstående tjänster).
ar val tvung
Arb. som ark
Att göra trafiken säkrare genom tex cykelbanor
Att på något sätt delta i samhällsplaneringen, vägar och transportstråk, rekreationsområden,
friluftsaktiviteter, integreringen av turismen, etc.
Att utveckla kommunen.
Avgifter höga för sophämtning
avloppsfrågan
Avloppshantering
barnomsorgen
Behöver renovera, evt bygga om fritidshuset
betra vilkåren för barn
byddnader to
Bygg- och detaljplanefrågor
bygge / utvidelser
byggfrågor
bygglov
Bygglov
Bygglov etc
bygglov sjöbodar
Bygglov, Vatten o avlopp
Bygglovsärende
Bygglovsärenden borde förenklas. Tex borde det vara tillåtet att bygga uterum utan bygglov mm.
Bygglovsärenden. Ej proffsigt skött tyvärr. Personer som arbeter med dessa frågor är mycket viktiga för
hur man uppfattar hela kommunen då dessa personer i de flesta fall är de enda man har kontakt med.
Byggnads och markärenden
Byggnadsaker hva som er tillatt på egen fastighet
Byggnadslov - Kommunen motsätter sig nybyggnad
Byggnadslov för vind kraftverk, ett kraftverk stör kustlinjen som man värnar så om när det gäller hus men
inte vindkraftverk.
Byggnadslov Miljö (avlopp) Båtplats
Byggnadslov och relaterade frågor.
Byggnadsnemnden
byggnadsnämnd
byggnadsärenden
Byggnasjon, stier/väger over vår mark: Skilting: Her får inte hunder være. VIS HENSYN (hunder och
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hundeskit), Regler for allmennheten å vise hensyn när egarne själv bruker/er på bryggan. Inte tråkke over
oss, maten og kaffen, inte tömme skalldjurssop etc från våran brygga etc. Allmennheten må gjerna bruka
bryggan när vi sjâlv inte bruker den, men la oss njuta i ro när vi bruker den själv. Det er en av grunnene for
att vi kjøpte sommersted i kommunen. Det bør settes opp skilt fra kommunen om dette. Bryggen er inte
offentlig. Vi har kjøpt den og vedlikeholder den og sjøbodmiljøn. SKILT: Privat brygga. Vis hensyn när
egarne brukar bryggan. Fjerne fiskeavfall och kasta inte avfall från skalldjur eller annat från denne
bryggan. Soptømming hver vecka om sommaren och 1 gång pr. månad i vinterhalvåret,
byggplaner,
byuggnadsärenden
Båt-, friluftsliv. Næringsutvikling.
båtbryggor
båtförbindelse
Båtplass
Båtplats
Båtplats i Edsviken.
Båtplats, frågor om vatten/avlopp
båtplatser
Båtplatser. Detta är en mycket viktig faktor,som delårsboende är denna fråga ytterst viktig/avgörande. Det
skall gå att ha båtplats i anslutning till fritidshuset.
Bättre stöd och framförallt intresse för att någon vill etablera företag i Tanums kommun. Att skapa fler
arbetstillfällen verkar inte vara prioriterat.
bättre, kontinuerlig information om vad som händer i området information om kommunens serviceområden
De kommunala tjänsterna är ofta svaga: Avloppshantering, otillåtet avloppsutsläpp i havet, gatubelysning,
dålig bemanning polisstation borde medföra kommunal säkerhetsstyrka. Vårdsituationen i Tanum och i
landstinget utesluter permanentboende.
Denna enkät utmärkt exempel. Bra med information till lokalbefolkningen och delårsboende att grupperna
inklusive turisterna behöver varandra. Dialog mellan olika intressegrupper. Tidigare omnämndes
delårsboende som badjävlar och/eller badgäst.
Det burde være et "inflytter-seminar", hvor vi kunne fått informasjon om hvordan kommunale tjenester er i
Sverige når vi kjøper bolig her.
Det kan gälla planer, tillstånd, kommunens inställning till fritidshusboende.
detaljplanen
detaljplaner
Detaljplaner
Dialog om tvingande "service" ex sophämtning,vatten mm
diskutera vattenproblbem
Dyr och Dålig sophantering
Där kommunen vränger ögonen på folk några månader om året ang sjöbods frågor, för att i stället ta tag i
viktigare kommunala frågor! Detta skapar olust och dåligt förtroende till politiker och tjänstemän. Att
kommunen bör bli mer företagsvänlig och att våga mer och ej rädda för att göra fel! Utan sattsa och hjälpa
till om någon vågar något annat än turism!
ev. sophämtning
ev. vid tillfälliga problem
For å få information om lover og offentlige reguleringer som gjelder for området, og eventuelle framtidiga
offentlige planer for samme område.
For å få rede på lover og reguleringer som gjelder for fritidshus/tomt i området, og eventuelle fremtidiga
offentlige planer for området.
Fradeling av tomt
Framtida planer, investeringar, byggnationer,mm
framtidsplaner och etableringar
framtidsplanering
friggebod, vatn og avløp informasjon om utbyggingssaker som berører nærmiljøet på Hamburgö
Få svar på frågor rundt om byggnadsarbeten, etc.
För installation av vattentoalett på ett strukturerat och ordnat sätt och samma bestämmelser för alla i det
gemensamma området
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företag
företagsetablering
Gärna mer information om vad som händer i Fjällbacka. Konkreta saker som vilka dagar soporna töms t.ex
har i 15år haft kontakt
Har tidigare varit skattskriven där då jag bor50/50, hade kont med kommunen ang parkering och båtplats
vilket är ett bekymmer. Fullt rimligt att vi som skattar, dessutom dyrare i denna kommun borde ha förtur till
båtplats samt en markerad boendeparkering utan kostnad. Medveten om merkostnad att skatta här trode
jag att detta skulle komma. Efter flertal samtal med ledande i kommun som säger att så kommer aldrig att
ske har jag och många andra valt att skatta billigare i alternativ kommun då jag har förhållandevis höga
löneuttag.
Hastighetsbegränsning på väg och gång- och cykelbanor
hastighetsbevakning
havsmiljö, naturmiljö
hjälp till allmänheten
Hur man ger olika tillstånd i sanitära frågor t.ex.
höga avgifter frågan
I fråga om vatten och avlopp
I spørmål om mulig bygging av nytt fritidshus
Ifrågasätta de mycket höga kostnaderna för renhållning och tillsyn från kommunens sida
Info om framtida planering. Vad händer i mitt samhälle och i min kommun?
Info om vad som händer på "fritidsboendeområdet" och hur kommunen ser på "fritidsboendes" kostnader
respektive intäkter för kommunen. Kanske i form av ett mail då och då under året, när det är en fråga som
rör "fritidsboende".
Informasjon
informasjon vi er interessert i miljøvård, kommunens historie og utvikling, fiske jakt og hvordan vi kan være
med å bidra
Information om byggplaner osv
Information om förändringar, byggplaner, vägar och andra gemensahetsanläggningar
inställning
Intressanta ärenden är bl.a. 1. Båtplats i Fjällbacka 2. Vattensjuk del av tomten sedan gångväg utanför
den asfalterats. Vad kan kommunen göra?
Ja för diskussion med vettigt folk v.d.g. bygglovsärenden. Kommunen silar mygg och sväljer kameler. Vad
styr plan och byggn.nämnden? Godtycklighet och troligen orubblighet.
Ja, om jag flyttar till kommunen som pensionär kan jag mycket väl tänka mig engagera mig i kommunens
olika frågor och kanske t o m börja arbeta med politik eller jag gör gärna frivilliga insatser utan att därför
konkurrera ut övriga arbetstagare.
Jag har problem med teknisk service i kommunen som inte håller vad de lovar
Jag har varit i kontakt med kommunen i miljöärenden, VA-frågor, ang. detaljplaneärenden och för att läsa
bygglovsärenden. Kontakten med tjänstemännen har varit synnerligen positiv och de har verkligen varit
hjälpsamma med handlingar och information. De lever upp till offentlighets-principen till 100%. Tanums
kommun är värd allt beröm.
Jag skulle vilja veta vad kommunen kommer att ge med tanke på den kommunala avgiften för huset
relativt de höga kostnader som jag betalar idag för tex: Slamtömning 2200 insp. skorsten: 1700 väg 1900
vatten, förening 6000
Jag vill ha vatten som smakar gott!!!!!!
Jeg har i flere år stått på den kommunale listen for båtplats. Jeg får hvert år faktura for betaling av
båtplatskøavgift, men hører aldri noe om hvilken plats i køen jeg har, hva kommunen gjør for å bygge nye
båtplatser, mv.
Kaj för öbor vid lastning i båt.
kommunal båtplats
Kommunale aktiviteter for befolkningen. Sikkerhet for beboere, gående, syklende.
Kommunalt vatten o avlopp
Kommunen borde sätta sig in ö-boendets villkor! Exempel: 1: "Tvång" att ställa barn i kö som kostar/år för
att barnen skall ha en chans att ta sig till ön då vi inte längre finns känns inte som ett bra bemötande.
2:Boendeparkering för ö-bor nära hamn/båtplats borde vara en självklarhet.
Kommunen borde vara betydligt mer offensiv när det gäller tillämpningen av lagen om strandskydd. Nu
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finns gott om boende i sjöbodar och industrifastigheter.
Kommunen handhar inte kommunalt avlopp och vatten i vårt område vilket är helt oacceptabelt i ett
modernt sammhälle
Kommunen käns enormt avlägsen.
Kultur, och vad som sker i kommunen.
Kulturmiljö
Kulturvård - initiativer i Världsarvsområdet
lantmäteriet, avloppsfrågor och bygglov
Lovade åtgärder sedan ! år tillbaka på gångväg mellan Ulmekärr och Edsvikens camping, som fortfarande
ej är åtgärdad.
med allmän service
mer information
Mera engagemang från kommunen i Fjällbackas framtida utveckling framför allt för den yngre
generationen 15-23 år
Miljö. Verkar inte helt uppdaterade på miljöfrågor.
miljöfrågor
Miljöfrågor
miljöskydd, strandskyddsfrågor - levande bygd etc.
miljöärenden
mydnighetsutvöning
möjlighet att få hjälp
Möjlighet för explatering/etablering av fritidsboende och kringtjänster
Möjligheterna till permanentbebyggelse
naturvård
nybyggnadsfrågor
nybyggnation
närheten till kommunikatoner
näringslivsfrågor
Om vi skal bygge nyt hus
parkeringsärenden
plan o bygglov
Plan- och byggnadsärenden
Planarbetet
planer för folkets hus
planering vatten
planläggning
Planärenden
Protokoll och annat från kommunen till Webben utan dröjesmål. Idag kan vissa handlingar ta orimligt lång
tid innan de blir tillgängliga.
Renovasjonskostnader och regler för fritidsboende
Renovering, kompletteringsbyggnation
resor med buss
sakll bygga brygga
Samarbeide / stöd om idrotts- och fritidsarbetet som vi har innom samfälligheten
service
SJÖBODSFRÅGA
Sjöbodsplanering mm i Sannäs
ska ansöka om att få lov at bygga lite akstra på tomten
skogsbruk
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Skulle vilja påverka utbyggnaden av gång- och cykelvägar
Skulle önska att det fanns en större vilja hos kommunen i att sälja tomter i Fjällbacka.
Skydda och bevara natur. Tänker på buller från omgivning som Tanums Strand, vattenscootrar
Som ordförande i Sammfällighet För att starta en om/utbyggnad Har redan bygglov.
Sophanteringen
Sophanteringen är mycket fyrkantigare än i vår hemkommun.
Sophämtning
sophämtning.
Sophämtningsalternativ.
Sophämtnins intervaller och kostnad för 3 manader pa sommaren . Daliga alternativ. Idag är billigaste alt.
2 veckors hämtning med veckovis kompost. énskvärt vore 1 gang per vecka för sommaren. Lidköpings
kommun har det sa ordnat.
sopsortering
Soptömning
specifik information om reningsverk
Svar på diverse spørsmål for Samfellighetsforeningen
teatern
Tilbygg tilhuset
Tilgang til båtplats
Tillstånd för mer praktisk toalettlösning Tilldelning/acceptans att ha egen båtplats
tomter, byggnation, allmän information
turism
Utbyggnad vatten och avlopp samt båtplatser
utbyggnaden av vatten och avlopp skulle kunna vara aktuellt att få ta del av . det vore intressent att se om
det går att omförhandla avgifter för sophämtning etc.
Utbyggnaden, service
utbyggnadsplanering
utveckla hus
VA frågor
VA- och planfrågor
VA-utbyggnad
Vad gäller för framtiden med infrastruktur, VA osv.
vad händer i kommunen
Vad händer? Bevara lokalmiljön.
Vad som händer när det gäller kommunalt vatten där jag bor. Kommunala tjänster för fritidsboende?
Vatten - avlopp
Vatten &amp; avlopp
Vatten och avlopp Utbyggnad, nybyggnad på tomten
Vatten, avlopp, renhållning och annan service
vatten/avlop
Veta vad som är på gång vad gäller nya tomter och nya byggnader.
Vi jobbar med att få en bad möjlighet i Slottet och kommer att ha mer kontakt med kommunen.
Vid behov . kan inte specificera då inte behovet finns i dagsläget.
vill gäran ha en bra permanent boende tomt i kommunen och i det samhälle vi bor.
Vore positivt om Tanums kommun tog sitt ansvar för vatten-och avloppsfrågan i vårt område i södra
Heestrand och gjorde det NU.
väg 16
vägar o cykelbanor
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Vägar o miljövård
ärenden kring vägar
Ärenden om service och vägar
Ønsker egen båtplass i havnen (jeg leier båtplass)
ÖP-översiktpslan
överklaga, rådgivning
Översiktsplaner , Detaljplaner , Framtidsperspektiv
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Ärenden för Sotenäs
info om vatten
...till samh
adress o telefon till kommunen
affärsutveckling
aktivera båtlivet
allmän information
alt
ang fabriksbyggnad
ang.barn o ungdom
arrende- ocg bryggärende
avgfiter til väg
bestraffande
Betr. ev. till/ombyggnad
bli behandlad lika
Bli oppfattad som en positiv ressurs i utvecklingen av sanhället. Att kommunen lysnade på fritidsboende.
Boende och boendeexpansion. Samtliga kommuner, speciellt Sotenäs är mycket negativa till fritidshusboende, det
betraktas som ett problem. Det finns hur mycket mark som helst, men inga tomter att köpa. Om något exploateras
så görs det av fastighetsbolag i spekulationssyfte, dvs orimliga priser för slutkunden. Kommunen borde sälja
planlagd mark direkt till den slutkund. Besök Malungs kommun för att se hur man skapar en levande turistindustri,
vilket är kustkommunernas viktigaste tillgång.
Bredbandutbygning, offentligt vatten (mycket dåligt vatten i de borrade brunnarna i området)
bryggfrågor
buller från båtar
Bygg
bygg nytt hotell
byggfrågor
bygglov
Bygglov
Bygglov gällande avlopp och utbyggnad/nybygge.
Bygglov m.m
bygglov sjöbodar
Bygglov; detta har varit det endag ärendet vi ej fått återkoppling på . Verkar omöjligt att ens få bekräftat att
handlingarna kommit in. För övrigt mycket positivt bemötande.
bygglovsansökan
byggnadslov
Byggnadslov Understöd vid uppbyggnad av rörelse
byggnadslovsärenden, utveckling av cyckelvägar mm
byggnadsnämnd
BYGGNADSÄRENDEN
Byggnadsärenden där kommunen kan tänka sig att vara mer possetivt aktiva och mer kunniga. Där kommunen
borde kunna se mer möjligheter strategiskt för kommunen än att se fritidsboende som något belastande.
byggnationer
byuggnadsärenden
Båtplats, tillbyggnadsärende
båtplatser
bättre boednde info.
bättring av Väg
Cyckelvægar
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cykelvägar
Cykelvägar och gångvägar
cykelvägplanering
delaktighet,
det vore kul att få lite mer information om vad som händer i kommunen
detaljplaner
ev.bygglov
exempelvis byggnadsaker
exploatering
Farthinder.
Fastighetsregleringsärende
Fastighetsärenden/arrendefrågor
flyttning av brygga
fn ej nödvändigt
framtidsplanering
Frer remisser avseende planärenden
friköp av tomt
få bort inriktningar
få båtplatser
få reda på saker om kommunen
får ej intressera sig
För att ändra reglerna bl a för båtplats. Det måste varvas mellan kommunboende och fritidshusboende t ex så att
två platser går till kommunboende och därefter en plats till fritidsboende osv. Kommunen måste inse att
fritidshusboende är en del av samhället. Vi rår inte för nuvarande skattesystem! Jag är dessutom helt emot att gå
via bulvan, vilket vi förstått är allt för vanligt.
för mycket business
föräskte flytta.........
gata, park
gator, båthamnar
gatubelysningen
genom att arbeta med kommunne
gång o cykelbanor
gångbro
gärna investera i gångvägar
hamn o båtföreningen
handikapp-frågor
har för närvarande ingen kontakt
har god kontakt
höga avgifter
i cykelbaneföreningen
ideer o tips
info om aktiviteter
info om framtiden
info om handeln
Info om komm. verksamhet, bibliotek etc samt all övrig info om kommunen.
info om kommunen
info om planering
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inforamtion
information
Information om utvecklingsprojekt, byggnation, samhällsutveckling o dyl
informationsflöden
Inte bli betraktad som andra klassens invånare, generellt sett.
inte i nuläget
klara lagar
kommunala bad
kommunala byggnader
kommunalt vatten
kommunen bör hålla befolkningen informerad om utveckling av nya projekt och uppdatera situationen på
problemfall som t-ex. Västkustfamiljen och dess vite, r egnklädersfabriken i Tången med
sjöbodsproblem.bohusläningen har rapporterat vid kristillfällen men kommunen bör använda sig av pressen för föja
upp viktiga saker.
Kommunens planer för byggnation och hur väl man följer PBL
kommunens planering
kommunens utbud
kommunikationer
komptensen
kontakten är god
kulturplaner
kummunala behov
kvartalsinformation
köpa till en bit mark
lokal administration
lokal exploatering
lokaltrafik
manga palago
markfrågor
medverkande
mer allmäna kontakter
mer förslag på utformning av kommun
mer info om planer, spec kring närområden. Ex uppdatering av situationen kring ny stadsplan, parkering...
mer information
Mer information om kulturutbud och andra aktiviteter (som i den broschyr som skickades ut tidigare). Mer
information och samråd om byggande/förtätning i samhället, trafikproblem o s v
mer insikt eftersom
Miljö, bygnadsplaner
Miljövård
missköta badplatser
Muligheten for å melde fra om saker og ting.
Möjligheterna till arbete.
möten för att får info
naturfragor
nedskräpning
nya
Nyheter innom komunen. Planering av nya byggen.
när man söker hjälp
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näringslivsfrågor
nätverk inom kommuner
olika projekt i området, te x vad gäller vindkraft, utbyggnader av fritidsboendet
om badplatser
om byggnationer
om hjälp när
om möjlig person
Ombygging av bolig
ombyggnadsfrågor
Ombyggnation/förbättringar av vårt hus för bekvämare åretruntboende, tillgång till enkel sjöbod på arrendemark.
Parkeringsärende, serviceavgifter, busliv
parkeringsärenden
Planarbete Miljöfrågor Byggnadsfrågor Gärna med väl utbygd IT
planer hur stranden skall skötas
planer,byggen
planering av nybyggnationer och utnyttjanden av stränder andra gemensamma funktioner i kommunen
planfrågor
planförändringar
planläggning
planärenden
projektinformation
påverka vårt leverne
reglbunden info
regler för boende
Regler för miljövänliga torrdass
rykten om sommaren
Rådfrågning byggärenden, Stadsplanering, Detaljplan Malmön, Anslutningsväg förbi Örn, Grupphusförslaget i
Döädvik.
samhall
samhällsplanering
samråd för utredningar
Samråd i planärenden gärna på distansmöten då de flesta ärende n presenteras under höst-vår.
Trafikärenden/vägfrågor
Samråd kring användande av intilliggande mark plus frågan om kommunens ansvar att ordna parkering, mm för
oss som bor kanske halva året.
Se oss som en resurs i fritidskommunen
sjavtalet
sjukvård
sjöbod och byggplan
Sjöbodarnas latrintunnor som tömms ut i havet! Kontrollera sjöbodarna, se till att de åtminstode binds till
latrintömning! Är dessutom inte inrättade/byggda utedass på bryggorna "svartbyggen" ? Påtalat för kommunen
men inget görs!
skaffa lokaler
Skulle vilja få hjälp att få parkering som inte är möjlig på tomten på Smögen.
Skulle vilja påverka till allmänt mer kompetent "skyddande" av befintlig byggnadsstil. Värdet i kustsamhällena kan
snabbt eroderas om nya hus som inte passar in byggs mitt i pittoreska samhällen. Ombyggnationer får ej heller
göras lika okänsligt som i dag - tex någon vill förbättra sin sjöutsikt och tar därmed bort densamma för mångfalt fler
bakomliggande hus. Jättelika altaner på nästan 40 kvm hör ej hemma i pittoreska mycket tätbebyggda
kustsamhällen. Grannar kan ofta skriva på byggnadshandlingar för att inte starta bråk - det är byggnadsnämndens
uppgift att se över det hela och stoppa karaktärsbrytande projekt.
skymmande träd
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sommarinformation
sophantering
Sophantering och avfallsfrågor
sophämtning
Sopkärlsplacering Skötsel av allmän badplats Gatuskötsel
Sotning
stöd att kunna kommunicera med kommun
svårt kontakta
synpunkter på kommunbeslut
Ta till vara min kompetens
tar kontakt
tar själv kontakt
tekniska kontoret
tidig info från kommun
tillbyggnad
tillgång till kommunen
tillståndsärenden
Tomtfrågor och vägfrågor
Tomtköfrågor och utbyggnad av fastighet
Tomtköp/Bygga nytt hus
tomtmarker
trafikfragor
trafikmiljön
trafiksituationen
Trafiksituationen på orten
trädfällning
turismutveckling
upp till mig
upplysningar om tänkta planändringar i ett tidigt stadium
Upprustning av vägar Tydliga regler för camping Detta gäller Bohus Malmön
utbyggnader
utbyggnadsplaner av infrastruktur.
Utbyggnadsplaner för kommunen Båtplatser
utbyggnadsplanering
utfodring av djuren
utfromning av kommunen
utvecking av näringsliv/turism
utveckla
utveckla, vackra landskap
utveckling av turismen
Utveckling och utbyggnad, service och underhåll
utvecklingsplaner
Utökat rekraetinsutbud vid badet (Fisketången)
Vad som pågår i kommunen. Framtida byggplaner och projekt. Möjligheter att bo när man blir pensionerad
Kommunens service
varfor inte
varför tillåta saker o ting
vatten
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vatten/avlop
vattenreningen
vet ej
Vet ej
vetskap om friluftslivet
Vi har haft kontakt med Sotenäs kommun ang. latrinfrågan.
Vi känner oss faktiskt "diskriminerade" i ett friköpsärende. Maken som är född, uppvuxen och skriven i kommunen
kan inte ens få besked om friköp medan det förekommit förmånliga friköp för inflytelserika personer till ytterligt
förmånliga villkor (det handlar om Draget på Bohus-Malmön).
Vi är 3 fastighetsägare som anfört klagan efter kompletterande avloppsledningar lagts i gatan och vi fått
vattenintrång i hus och som vi aldrig drabbats av tidigare. Extrema svartstider, efter ca året ett svar att det gått till
kiommunens försäkringhandläggare sedan fortfarande efter ytterliggare flera år har vi inte hört något. Vid
telefonkontakt i första läget , möts man av ett språkbruk och attityd som kan gå till historien. Skulle gärna vilja se
kommunens miljökonsekvensanalys av ingreppet som skett i gatorna.
vid behov
vilja veta mer
vill bli bättre
Vill gärna hålla en kontinuerlig dialog med kommunen ang utvecklingen av kulturmiljön på Smögen
vill ha snabbutik
Vintervatten
väg
väg o vatten
vägar o parkering
vägen
väghållning
vägskötseln
värna stranden
äldrevården
ödslat mkt tid

Ärenden för Munkedal
Angående praktiska frågor runt ägande i specifik kommun, t ex avloppsfrågor, sophanterning mm.
anläggningar
Bygglov
byggsaker
Få mer kontakt till andra fritidsboende med hjälp av fritidshuskommunen.
information om kommande VA anläggning! När och kostnad.
Laaaaaaaaaan
markfrågor
planer att organisera
planärenden
saknar info
utbyggnadsplanering
utveckling av vår kommun
vad äger man
Vi vill gärna ha bygglov!
vägarbete
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Ärenden för Lysekil
info om vatten
"uppsnyggnin
1) Byggnadsärende. 2)Skötsel av naturen i vårt område som inte fungerar. Sedan kommunen övertog ansvaret för
marken har det förfallit och vi får ingen respons. Obefintlig kontakt med kommunen. Dåligt och arrogant bemötande
av kommunens representant.
akutsjukvård
ang bebyggelsen
ang mantalsskrivning på Gåsö
ang vatten, avfallshantering, trafik-parkeringsfrågor
ang. detaljp
ansökningar
ar ju andama
att det vårdar intressena
avfallshanteringen
Avlopp
Avloppsdisk.
avloppsfrågan
avloppsrening
beviljande bygglov
billigare bad
boende
bra arrangeman
buller,sopor
bygg o plan„
bygg o skötsel
bygg.
byggfrågor
bygglov
Bygglov miljö och hälso kontoret
bygglov,avlopp
bygglov,båt
Bygglovsärenden
byggnadslovsfrågor
byggnadsnämnd
byggnadstillstånd
byggnationer
byuggnadsärenden
båt ochj pplatser
båt,byggnad
båthamnen
Båtplats Bygg lovs ärenden förbättringar i kommunen
Båtplats och sophämtning upplevr jag att fritidsboende missgynnas
båtplatser
Båttransport
Bättre riktad information om beslut som rör delårsboende (t.ex. gällande ändrade parkeringsmöjligheter). Bättre
information och uppmuntran till delårsboende att delta i lokala aktiviteter.
cykelfrågor

92

delaktighet
det ar OK
diskussion angående väg
dyr el och sophämtning
ej aktuellt
fastighetshistoria
Framtidsfrågor i samhället. Bevara den unika miljön
framtidsplanering
Friggebod
Frågor om anläggande av avlopp
FÅ INFORMASJON OM AKTIVITETER I KOMMUNEN
få jobba med kommunen
för att diskutera utbyggnad för att möjliggöra permanent flyttning till nuvarande fritidshus
för framtiden
förbättringar
fördröjning
företagsmarknad
Förstå Kommunens tankar och utvecklingplaner för närområdet där vi har fritidshuset
gautbelysning
Generell informasjon om plikter og rettigheter.
geomförande
gång o cykelbanor
gällande byggnader
göra sommarfint
Har kontakt
Har mycket yrkesmässiga kontakter idag med kommunen
hur de tänkt om framtiden
hur kommunen planerar
hur man kan kommunicera
hur ska kommunen gå vidare
händer i kommuene
höra av sig
info
info om aktiviteter
info om framtiden
information
inställning
Inte för närvarande
inte just nu
Ja, t.ex. beträffande städningen av kusten.
ja.möjlihgeter
Jag tog kontakt med Ivar Smedby,fritidsförvaltning på Sotenäs kommun, för att fråga lite om cyckelvägar och vem
man skulle prata med och för att berömma honom för vandringslederna(soteleden) och jag var också i kontakt med
ansvariga i Lysekilskommun för att få reda på vilka planer som finns om cyckelväg, eftersom det inte framgick av
hemsidan. Samma med Sotenäs kommun. Det verkade som att all verksamhet som planeras rör sig nede vid
kusten. Jag har också i egenskap av ansvarig för olika projekt i Svenska Klätterförbundet, varit mån om att hyra
konferanslokaler lokalt, t.ex. Nordens Ark.
Jeg skal bygge toalett og trenger tillatelse.
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kartor etc
Kommande bygglovsärende
kommer så smånningom
kommunala bad
kommunalt vatten
kommunens behållning
kommunens framtid
kommunens kunder
kommunens politiker
kommunes planering
kommunnala avlopp
kostander för vägar
kring frågor om kultur
Lokal information.
LSS avdelningen
lysekil kommun
lättare att påverka
lösning av vägar
mer info
mer informasjon hvordan kommunene er satt sammen hvordan den virker, etc
mer information
Mer information om framtida planer och nybyggnadsmöjligheter på attraktiva tomter på Skaftö.
Mer positiv dialog, känns som det är väldigt besvärligt med frågor i vissa situationer. Kommunen bör vara mer aktiva
och positiva till de fritidsboendes åsikter och förslag.
Mer positiv syn på bygglov och hjälp i ärenden gentemot länsstyrelsens miljöenhet (beroende på att vi bor inom ett
naturvårdsområde)
miljö
Miljö och byggnadsärenden. Ärenden som kan bidra till bättre aktiviteter på orten.
Miljö, natur, klimat, fritid.
Miljö, trafik, näringsliv, kommunal service
miljö,bygglagen
miljö,sopor
Möjlighet att bygga om fritidshuset till året runt boende (Vatten, avlopp etc.)
naturvård
Näringslivsfrågor
Näringslivsutveckling Infrastruktur IT Anläggning av attraktiva promenad/cykelvägar Bättre skyltning åt turister Fler
hotell, vandrarhem, restauranger och affärer
oilka informationskanaler
Om man i framtiden skulle bosätta sig i fritidshuset, mer aktiv i föreningar av ideell karaktär etc
ombyggnadsfrågor
parkeringsärenden
permanenet boende
plan och byggförsamlingen
planerade åtgärder
planeringsinformation
Planeärenden
planläggning
politiska läger
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preemträff
reglering av vatten
renhållning
röjning av gårdar
Samhällsfrågor och trafikfrågor
samhällsplanering
samtal ang bryggor
service,cykelbanor
SJ
sjukvård
sjöbodslivet
skogsröjning
Skogsskötsel
skogsvård
skötsel
skötsel av brygga
skötsel av kommunen
skötseln av kommunne
snabbar hantering av kom ärrenden
som den info
sophämtning
sopsortering
städning
större flexivbilitet
syn på framtiden
tomgränser
trafikfragor
trafikmiljön
Trafiksäkerhet 162
underhåll av väg
utbyggnader
utbyggnadsplanering
utvecklingsplaner
VA-anlsutningar
VA-frågor
VA-taxan
vad som sker i kommunen
vatten och avlopp. sop hämt.
vatten,kultur
vatten/avlop
vattenmiljön
vet ej
vet ej varför
veta mer om kommunen
vid andringa
vid behov
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vill betala mer
ville bygga
vvs
väg o bygg
vägar o butiker
väghållning
Ändring av stadsplanen. VA-avgifterna.
ärenden kring vägar
Ärenden som rör fastigheten, tex reglering av bygglov etc.
Önskar köpa den del av tomten vi arrenderar.
önskar mer inflytande
Örådet Skaftö
översyn av vägar
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