
 
Socialdemokraterna på Tjörn  
 
Visar våra tankar och plan för Kultur- Fritid.  
  
Socialdemokraterna har arbetat för tillkomsten av ett ”Ungdomens hus”. Att Tjörns 
ungdom ska få en ny mötesplats som gör det möjligt för många olika intressen att 
mötas, allt från motorintresserade till dans, film eller bara till en plats att kunna 
träffas på utan krav på prestation över en fika. Vi har med positiv syn ingått i den 
arbetsgrupp som arbetat med projektidén ”SAGA Ungdomens hus/Kulturhus”. Med 
övriga politiska partier sagt ja till satsning med ovan beskrivet innehåll.   
 
Under arbetet med ”SAGA Ungdomens hus/Kulturhus” har vi noterat en inriktning vi 
inte längre känner igen oss i. Det har under projektarbetet glidit över till att bli, 
”SAGA kulturhus”. Ungdomsprofilen har minskat där bl.a. motordelen helt 
försvunnit ur ritningarna samt skenat i kostnader. Det har även förordats att 
Skärhamns bibliotek skulle flytta till huset och vara ett nav. Det har talats om att 
huset skulle innehålla bostadsrätter i ”A-läge”, vilket enligt vår uppfattning skulle 
hämma ungdomsverksamhet i huset med ljud och bullerbegränsningar.  
 
Sammantaget har dessa förändringar samt de ekonomiska utmaningar som är 
verklighet 2018 och än mer inger bekymmer för kommande mandatperiod, gjort att 
vi beslutat att pröva andra vägar för att prioritera ungdom och kultur.   
 
De anläggningar som idag drivs i föreningsregi ska garanteras underhåll och drift för 
god standard. De ideella krafter som gjort dessa föreningar möjliga med fantastiskt 
engagemang måste avlastas så de kan lägga fokus på innehållet i verksamheten. De är 
”vardagshjältar”, inte vardagsslavar.  
 
Ett annat område som är otroligt viktig för Tjörns kommun är hur vi på ett varsamt 
hållbart sätt utvecklar vår turismstrategi. Det bör skapas cykelplaner, kajakbryggor, 
en Upplevelsebuss för enklare tillgänglighet till våra besöksmål, tex Säbygården.  
 
Skärhamn saknar idag en ”Grön” mötesplats, vi vill pröva möjligheten att identifiera 
en plats med potential för ökad kvalité för samhället.  
 
Våra badplatser är en del av kvalitén för både Tjörnbor och en stor reseanledning till 
varför man söker sig vår kommun. Kommunen ska garantera standard på våra fyra 
prioriterade badplatser. Självklart ska även kommunen ansvara för att en 
simskoleundervisning har bästa kvalité. Detta för att leva upp till vår certifiering som 
en Säker och Trygg kommun.  
 
Socialdemokraterna på Tjörn är ett parti med ansvar för Tjörns ekonomi. Det är vårt 
skäl till att inte ställa upp i ”kören” och lova allt till alla, inte ens ett valår! 
 
 
 



Socialdemokraternas skarpa förslag för aktiv fritid: 

 Öppet mera och fler dagar i veckan på våra Fritids- och Kulturcentra. 

 Öppet fler dagar i veckan av motorgårds verksamheten på Radona, idag endast 
en kväll per vecka för vardera killar och tjejer. 

 Projektera för vår tidigare idé om ny friidrottsarena med motions- och 
aktivitetscentra intill Häggvallsskolan. 

 Upprusta och nyanlägga motionsspår med belysning. Rönnäng, Skärhamn, att 
de anpassas funktionsnedsatta.  

 Utreda möjligheten till utökat samarbete med Akvarellmuseet angående 
filmvisning.   

 Utveckla och söka samarbete för teater och musik med Billströmska 
Folkhögskolan.   

 Öka stödet för underhåll och drift till de föreningsdrivna anläggningarna som 
idag dras med mycket stora underhåll och drifts behov.   

 På den gamla fotbollsplanen intill SAGA huset vill vi utreda möjligheten att 
göra om området till ett mindre parkområde innehållande förutom parkering 
för bad mm ”Utegym” för spontanidrott, även lekplats, minigolf och boule. 
”Parken” skulle ge Skärhamn det grönområde som saknas i samhället.  

 Häggvall och Bleketskolorna kompletteras var för sig med en ny flexibel 
fullskalig hall där även kulturlivet med behov av en scen för konstnärliga 
uttryck ska kunna samsas med övrigt behov av ytterligare hallkapacitet. Vi ser 
dessa som en utveckling och förverkligande av ”Ungdomens hus”. 

 Verka för att utveckla Säbygården till det besöksmål som saknas på Tjörn för 
fullt historiskt perspektiv av vår kommun.   

 Fortsatt stöd till Pilane 

 Fortsatt utveckling och tillgänglighet av Sundsby 

 Upprustning av våra fyra prioriterade badplatser till gemensam 
funktionsanpassning 

 Kommunen ska ansvara för simlärarna sommartid, vintertid ska vi samarbeta 
med Stenungsund och Nya Nösnäs. All simskoleundervisning är gratis.  

 Utveckla kulturen och göra dem till ett inslag i vardagen för våra äldre, i 
synnerhet på våra särskilda boenden.  

 Verka för fler mötesplatser för våra seniorer.  
 
Sammanfattningsvis, med ovan beskrivning gör socialdemokraterna en 
omprioritering från satsning på ”ett kort” till att sprida ut ”leken” för fler. 


