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Orust kommun vill utveckla Henåns centrum.
 Syftet med arbetet är att öka attraktiviteten i området.
 För att inkludera alla som lever och verkar i området gör Orust kommun en
medborgardialog. Syftet med medborgardialogen är att skapa inflytande för medborgarna
i utvecklingen av Henån centrum.

Under sommaren 2017 fick boende, besökande samt verksamma i Henånområdet möjligheten att
delta i en medborgardialog för att ge sina synpunkter om orten. Syftet med dialogprocessen var
att få en fördjupad kunskap om människornas behov och attityder i området. Dialogprocessen är
kopplad till ett pågående programarbete för Henån och Svanesund. Information om
medborgardialogen spreds via både fysiska- (anslagstavlor i området mm) samt via digitala
kanaler som kommunens hemsida, Orust.se och sociala medier. På Orust.se hade medborgarna
möjlighet att ge sina synpunkter på en digital karta över Henånområdet samt svara på en
enkätundersökning.
 155 personer svarade på enkäteten gällande Henån
 145 personer fyllde i synpunkter på kartan gällande Henån
De flesta av deltagarna i enkätundersökningen var i åldersspannet; 35–74 år. Det finns några
yngre i 24–35 årsspannet, samt ytterst få unga vuxna mellan åldern 15–25. Ingen är under 15 år
och endast två personer är över 75 år. Det år således viktigt att påminna sig om att det inte finns
någon som representerar barn samt att det endast är ytterst få ungdomar och äldre som är med.

Sammanställningen av del 1 visade att det var få; barn, ungdomar och äldre samt att det var
många kommentarer kring service & utbud och efterfrågan på bostäder. På grund av det valde
Orust kommun att ta medborgardialogen vidare genom att arrangera samtalsgrupper med;
Företagare, Ungdomsrådet, Mäklare, Pensionärernas Riksorganisation och Äldreboende.
Samt att ordna vandringar med barn i mellanstadieklass. För att få in ytterligare synpunkter från
unga så skickades enkäter ut till förskolor och fritidsgården.

Barnen har stor kännedom om vart Henån centrum ligger. Barnen brukar handla mat i
mataffären, cykla, åka båt och leka på lekplatsen samt låna böcker på biblioteket, samt vistas nära
havet.
Lekplatsen är mycket högt uppskattad hos barnen. De önskar dock att det fanns en lekplats för
större barn med en större rutschkana och klättervägg. Barnen har många kreativa idéer för hur en
sådan lekplats skulle kunna se ut. Det viktigaste är att barn i alla åldrar ska ha något att göra.
Barnen är rädda för trafiken och vill ha färre bilar i Henån. De upplever det som farligt och
otryckt att vistas på flera gator i Henån, väg 160 utmärker sig som mest farlig för barnen. Barnen
nämner också att de är rädda för att drunkna i vattnet där båtarna är. Barnen tycker inte att det är
bra att det inte finns någon offentlig toalett i Henån.
Barnen vill ha fler lekplatser, gärna ett lekland, samt önskar sig många fler platser att cykla på.
Vidare önskar de sig ett badhus, en bowlinghall, en biosalong och minigolf på sommaren.

Ungdomarna tycker att Henån har en vacker naturmiljö och ser en stor utvecklingspotential i
Henån. De vill locka fler människor att besöka Henån och att samhället ska livas upp. Den
viktigaste platsen för ungdomarna är fritidsgården. Fritidsgården och skolan är en viktig
mötesplats för att träffa kompisar. Ungdomarna tycker att Henån centrum är tråkigt och att det
är synd att alla affärerna stänger så tidigt på helgerna.
I Henån centrum finns det otrygga personer med lösa hundar. Det finns människor som dricker
och har stora hundar som skrämmer ungdomarna. Även hamnen upplevs som otrygg. Vidare

nämner de också att det saknas ljus i tunneln vid skolan, det är otryggt att gå där. Även
gångvägen till skolan genom skogen är mörk och otrygg.
Trygga platser för ungdomarna i Henån är skolan, fritidsgården och pizzerian. Ungdomarna
besöker badplatsen, sushin, pizzerian, gymmet, Statoil, mataffärerna och Lunden.
Ungdomarna önskar en simhall, en snabbmatsrestaurang, en godisaffär samt att fritidsgården
gården har längre öppettider. För att locka fler att bo i Henån önskar ungdomarna fler cykelvägar,
större utbud i centrum samt att hamnen ska rustas upp med försäljningsbodar med mat och
hantverk. De önskar att parkparkområdet med en scen för konserter, dansbana och teater. Vidare
trycker de på att det är viktigt att utveckla hamnen för att attrahera fler båtturister.

Det bästa med Henån är havet och fritidsgården. För Henån nämner ungdomarna att torget är
fint, speciellt lekplatsen som skapar en positiv mötesplats. På frågan svarar ungdomarna direkt att
de gillar att bada. I Henån brukar ungdomarna besöka fritidsgården, mataffären eller pizzerian.
Ungdomarna nämner att badplatsen vid Småholmarna bra och att de uppskattar renoveringen
som har gjorts relativt nyligen. Hade varit skönare om det hade funnits närmare. Hamnen i Henån är
nämner de som extra uppskattad. Önskar utveckla stranden.
Ungdomarna nämner några platser vid i Henån centrum som de inte anser är trygga för dem.
Bland annat nämner de vissa oupplysta gångbanor.
Ungdomarna tycker att Henån mycket mer ska satsa på marknadsföring av Henån som
turistdestination. Ungdomarna nämner att Henån dör under vintern och att det inte finns något
att göra. De nämner också att de önskar ett mer levande samhälle med större utbud.”

Företagarna nämner att det är betydande för ortens utveckling att orten får mer utbud och
service. De önskar således både fler butiker och mer intressant innehåll. Finns det tillgång av fler
varor kommer efterfrågan att öka. Företagarnas bild är att människor vill att allt ska finnas i
orten.
Företagarna önskar att Henån ska locka fler turister. Här handlar det mycket om att skapa ett
attraktivt innehåll i orten och paketera detta så att det marknadsförs för presumtiva
sommargäster.
Den mest prioriterade frågan för Henån är att säkra orten för översvämningar. Just nu pågår ett
arbete i fyra etapper. En annan viktig fråga är utvecklingen av gästhamnen. Gästhamnen behöver

bli större för att kunna rymma fritidsbåtar så att båtgästerna stannar i Henån. Orust kommun
nämner även att det är av stor betydelse att Västtrafik är en viktig medspelare i processen, för att
utöka kollektivtrafiken. Företagarna frågar uttryckligen vad som skulle kunna förhindra att
processen avstannar eller inte blir av.
Företagarna menar att Henån behöver fler människor som bor på Orust året runt. Det måste
tillsättas fler boenden och en förutsättning för detta är att det måste finnas tomter att bygga på,
då det i dagsläget inte finns någonstans att bygga.
Företagarna är tydliga med att de vill utveckla Henåns centrum. Det är viktigt att dispositionen av
nya parkeringsplatser blir bra. Därefter frågar företagarna om hur det finns en plan för torget i
Henån centrum. Henån centrum behöver ses över och fräschas upp, bland annat nämner
företagarna exempel på gatu- och stenplattor som behöver rustas upp.

För att locka fler människor att vilja bo i Henån och Svanesund tror mäklarna att det skulle
behövas en bredd på bostäder, gärna billigare för ”vanliga” människor. Bostadsområdena ska
vara attraktiva vara när till arbete och en väl fungerande skola. En bro mellan Svanesund och
fastlandet skulle komma att påverka hela Orust kommun, i form av flöden av trafik och närheten
till kringliggande större städer. Här menar mäklarna på att det är viktigt att människorna handlar i
orterna service och ett bredare utbud ska kunna utvecklas.
Mäklarna pratade vidare om nuvarande färjetrafik och att de nämnde att det var väldigt att det
påverkade direkt om färjan var sönder. Att Samverka mycket mer mellan Orust, Tjörn och
Stenungssund hade varit önskvärt och skulle de tre kommunerna i framtiden bilda en stor
kommun anser mäklarna att det hade bara varit ett stort plus.
Mäklarna anser att lägenheter är mycket attraktivt för båda orterna och att de anser att det hade
varit önskvärt om kommunen hade byggt hyresrätter. De nämner också att det är en bilburen
kommun där det finns flera områden där det inte går att ta sig alls med kollektivtrafik.
Mäklarna efterfrågar kommunal byggbar bostadsmark till ett bra pris.
Gällande efterfrågan för bostadsrätter så är 69 m2 maxstorlek, blir det för kostsamt med en
större yta än det.
Mäklarna menar på att det som främst efterfrågas av kunderna efterfrågar är 100 m2 enplans
radhus med carport och garage. Det behöver inte vara hösta standard och ett enklare kök skulle
gå bra. Den största gruppen är seniorer i 65+ årsåldern som efterfrågar ett billigare
boendealternativ, samt par eller ensamstående med vuxna barn. De som säljer och köper på
Orust är ofta redan boende på Orust.

Det bästa med Henån är närheten till det mesta samt att det är lätt att ta sig ut och gå. Det är
också lätt att få kontakt med människor i orten. Henån är också platt så det är lätt att gå runt med
rullstolar och rullatorer. Bänkarna vid centrum nämns som positiva och ger dem möjligheten att
kunna sätta sig och vila.
Önskar mer lägenheter och billigare bostäder. Det nämndes att de upplever att det är många som
får stå i kö länge samt att det är väldigt utspritt var det finns bostadsmöjligheter.
Gruppen önskar bättre kommunikationer och mer lägenheter. De önskar sig ett mer levande
centrum, med mer klädaffärer och nämner att det idag är ganska öde i orten. Det pratas om att
det är gropigt i marken runt centrum vilket gör att det är svårt att gå med rullator.
Gruppen anser att det främst saknas senior- och äldreboende för många 80-åringar som idag
saknar boende, men också att det behöver byggas bostäder för unga och studenter. De önskar att
det ska det byggas med rimliga med rimliga hyror så att unga människor har möjlighet att flytta
hemifrån.
De önskar mer aktiviteter för alla åldrar så det går att träffa människor. De önskar också mera
träd, grönska och planteringar och nämner torget idag som grått och stelt. Vidare diskuterade de
om att det hade varit bra om att det hade varit någon som skötte parkerna i Henån. Samt att det
avslutningsvis är en stor önskan om att kunna komma ner och njuta och gå längs med vattnet
mer. Således är en strandpromenad något som samtliga ser som mycket positivt för orten.

Det bästa med Henån är att det finns servicefunktioner och flera affärer. PRO önskar mer liv i
orten där det är viktigt att bygga lägenheter till rimliga priser, framförallt lägenheter och radhus.
Här nämns hyreslägenheter som något som saknas helt, viktigt att prioritera boenden för unga.
Skapa en mötesplats med ett mer levande centrum. Utveckla kollektivtrafiken och satsa på
offentliga toaletter. En bro från Svanesund till fastlandet är en självklarhet.
PRO att det inte finns ett genuint samhälle i Orust då ön består av många små samhällen istället
för ett stort. I Henån nämner de att torget är uppskattat men att det är en öde plats på kvällstid.
PRO saknar ett Folkets hus i Henån, det finns endast ett på Ellös på Orust.
PRO nämner igen problematiken att Orust är en kommun med många små samhällen och inte
ett stort samhälle. PRO tycker att Orust hade kunnat rymma flera invånare om det hade förtätats
i områden på ön som inte är åkermark.
De önskar sig billigare priser för livsmedel som är kundvänliga och ger bra rabatter.

Det finns heller ingen Parkförvaltning i Orust kommun som ser efter planteringar, träd samt
övrigytor.
PRO tycker att Orust kommun ska öka sina intäkter och att bli en attraktiv kommun att flytta till.
Det är prioriterat att få pensionärerna som bor här att skriva sig på Orust och att kommunen
borde ta till aktiva insatser för att få dem hit. För att detta ska möjligt anser PRO att skatten ska
sänkas.
För att locka fler turister till Orust så önskar PRO att Orust ska vara mer välkomnande med mera
turismreklam, samt att de efterfrågar en camping samt fler rastplatser över hela ön.

