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Sammanställning av synpunkter inkomna vid medborgardialog i Moholm 
2022-11-23 
Synpunkter som framfördes muntligt av de invånare i Moholm som deltog på 
medborgardialogen i Moholm den 23 november 2022.  
 

1. Töreboda kommun behöver bli bättre på att marknadsföra sina lediga tomter/mark. Det 
räcker inte bara med information på hemsidan.  Behöver också bättre marknadsföra 
Moholm generellt.  

2. Töreboda kommun måste locka fler intressenter som vill bygga.  

3. Töreboda kommun behöver avsätta mark för utveckling av mindre industrier i Moholm 

4.  Kommunen måste arbeta hårt för tågstopp i Moholm 

5. Fler parkeringsmöjligheter i Töreboda för de som väljer att åka tåg.  

6. Kommunen behöver stärka upp arbetet med att snygga till i Moholm. Avser att det finns 
tomter som samlar på sig allt för mycket saker.  

7. Kommunerna bör prioritera infarterna till Moholm med lite mer blommor, i dag ser det 
inte så kul ut.  

8. Kommunernas tomter sköts väldigt bra och man är väldigt nöjda med skolan 

9. Polisen är synlig och detta är bra.  

10. Lekplatserna behöver fräschas upp i Moholm.  

11. Väldigt hög fart vid Vallavägen där vägguppen inte hjälper. 70-80 kilometer i timmen kan 
vara hastigheter. Fortsatt dialog och kravställning mot Trafikverket. Finns också andra 
delar som folk kör för snabbt såsom vägen ut mot Tibro (väg 201).  

12. Vill kommunen att Moholm och kommunen ska växa? Då är det viktigt att detta 
tydliggörs på ett bättre sätt.  

13. Behov av anpassade lokaler som kan nyttjas av hantverkare, småindustrier 

14. Att vård och omsorgschefen tar en dialog med sin personal för att förklara de 
förändringar som är på gång. Enligt invånare finns en oro om att avveckla i Moholm och 
personal som ska utgå från Töreboda.  

15. Kommunen behöver också arbeta med trygghet och säkerhet. Ökad drogförsäljning 
oroar och man vill inte ha ett nytt ”Christiania”. Kommunpolis bekräftar att 
tillgängligheten på droger har ökat generellt i samhället genom nya vägar.  

16. Kommunen måste arbeta med EHCC och deras lediga lägenheter då detta också medför 
inflyttningar som skapar viss problematik.  
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Sammanställning av synpunkter från elever på Moholms skola 2022-12-06 
 
Frågor som hänsköts till barn och ungdomar efter att Töreboda kommun haft 
medborgardialogen i Moholm. 

A. Vad är det bästa med Moholms skola? 
B. Vad skulle du vilja förbättra med Moholms skola? 
C. Vad gör dig glad i skolan? 
D. Vad gillar du att göra när du är ledig och inte i skolan? 
E. Är det någonting som du skulle vilja göra när du är ledig, men som inte finns/går? 
F. Vad är det bästa med Moholm? 
G. Är det något du saknar i Moholm? 
 
Klass A 
A. Rast, lek och mat. 
B. Nät i fotbollsmålen, TV-spel på raster, större borg, toaletter. 
C. Mina vänner, god mat, raster. 
D. Leka, spela, pyssla, vara med kompisar. 
E. Bada 
F. Det är fint, våra hem finns här. Vi känner oss trygga och alla känner varandra. Att vi har en 
brandkår. Att det är litet så vi hittar. 
G. Ishall eller skridskobana. Hinderbana att träna i. En linbana. En fin lekpark. En spelhall. Bättre 
matbutik. Tågstation-att tågen stannar. Hundrastgård. 
 
Klass B 
A. Kompisarna, spela Minecraft, att ha lov, vara med kompisar, grusplan, slöjd, bild, att man har 
vänner på rasterna, fotbollsplanen, dungen, inget. 
B. En ny klätterborg, datorer till alla, att få göra vad man vill under sin paus, mer långraster, 
större borg i sandlådan, fröknarna, sätta upp basketkorgar, måla omkring planerna, maten, 
gungbrädan, mer pennor och andra saker. 
C. Kompisar, raster, när vi åker till badhuset och simmar, att man har vänner, åka skridskor. 
D. Rita, leka, bygga Lego, kolla på mobilen, kolla på TV och äta godis, leka med dockor, spela 
hockey, spela, jag älskar att baka och laga mat med min mamma, åka skridskor, vara ute och 
cykla med kompisar och spela datorspel, jag gillar att hoppa käpphäst, vara med kompisar, 
chilla. 
E. Trampolinpark, en sminkbutik och en cykelpark, flyga, landhockeyrink, bygga en ishall, en 
cykelbana. 
F. Kompisarna, det finns en affär, bönderna, jag har kompisar, inget, att det finns en pizzeria, jag 
gillar mycket i Moholm. 
G. Godisaffär, nej, mina vänner, cykelpark, bättre affär, klasskompisar som kan prata på 
Ukrainska, fler poliser, att det inte går runt poliser på gatorna dygnet runt, en större lekplats. 
 
Klass C 
A. Utemiljön (t ex Dungen), rörelseaktiviteter och raster, att man lär sig mycket, alla fina vänner. 
B. Nya fina toaletter. 
C. Att man har kompisar och leker. Man har vänner att prata med om man är ledsen. 
D. Dansa (t ex balett) och sjunga. Rida, Spela handboll och fotboll, Friidrott. Brottning. Spela 
gitarr. Spela datorspel. 
E. En riktigt fin lekpark att leka i. 
F. Man är nära skolan. Att det finns en Brandstation. Att Mogårdsvallen finns. 
G. En fin lekplats. En polisstation och ett badhus. 
 
 
 



Klass D 
A. Lära sig saker. Rolig skola. 
B. En större borg. En lång rutschkana. Toaletter. 
C. Att lärarna är hjälpsamma. Kompisarna. 
D. Leka med kompisar. Vara med djur. Dansa. Rida. Simma. Titta på TV/dator. 
E. Skatepark. Linbana. 
F. Mina vänner. Fin julgran. 
G. Stor lekpark. Simhall. 
 
Klass E 
A. Få träffa vänner, alla fotbollsplaner. 
B. Mer kött i skolan, få upp alla saker som finns i källaren t ex vippbrädorna, nät till 
fotbollsmålen, nya fotbollsmål, börja senare och sluta tidigare, mycket ogräs som växer på 
grusplanen och mycket gropar. 
C. Bild, kompisar, språkval. 
D. Spela hockey och fotboll, teater och dans på kulturskolan. 
E. Bättre kommunikationer. Gym i Moholm. 
F. Inte för mycket trafik, bara ibland. Pizzerian, nära till skogen, fotbollsplanerna. 
G. Fler soptunnor, är ganska skräpigt på vissa ställen. 
 
En sammanställning efter vårt elevråd idag den 6 december 2022. 
 
Britt-Marie Johanson, rektor Moholms skola och fritidshem 
 
 
 
 
Sammanställt av 
 
Joakim Stier, Töreboda kommun  
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