Södra Skärgården i Samverkan, SSIS
Möte 3 oktoberber 2017
Församlingsgården, Donsö 18.00-20.00
Närvarande:
Donsö: Håkan Broberg
Brännö: Peter Näslund
Vrångö: Jan Kristensson

Styrsö: Gustaf Asplund, Jan Kaaling
Asperö: Köpstadsö: Patrik Gustavsson

Webbansvarig: Lina Lundgren
Särskilt inbjudna: Annica Berg, skärgårdsutvecklare, och Lovisa Gårlin, projektledare för Leaderprojekt (se nedan)
Förhinder: Donsö: Marianne Bergman, Brännö: en vakans, Asperö: Åsa Bernlo, Per Myrén
Vrångö: , Jörgen Juhlin, Köpstadsö: Anna Palmers
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
respektive -sekreterare
3. Godkännande av kallelse
och förslag till
dagordning
4. Annica Berg och Lovisa
Gårlin om förstudien om
toaletter i skärgården.

Behandling
Gustaf öppnar mötet, alla hälsas välkomna
Förslag: Gustaf Asplund respektive Jan Kaaling

Beslut
Antecknas
Godkänns

Förslag till ändringar av dagordningen: p 7 med Annica Berg m fl inbjudna
gäster flyttas till p 4, ny p 12 förs in; rapporter från öarna.

Godkänns

Annica och Lovisa berättar om arbetet för att få till tillfredsställande sanitära
lösningar (toaletter) i skärgården. ”Future sustainable archipelago toilets” – ett
EU-projekt som i detta skede utgör en förstudie kring lösning av offentliga
toaletter i södra skärgården. Syfte: ta fram en långsiktigt hållbar lösning.
(Lovisa lovar skicka oss sina ppt-bilder, som då läggs i Dropbox)
Projektet är ett Leaderprojekt; lokalt ledd utveckling, utveckla landsbygden

Antecknas

genom lokalt förankrad utveckling.
Nulägesanalys, Omvärldsanalys, Intressenter, Lösningsförslag.
Kartläggning av bef toaletter, var är behoven som störst?
Tillfälliga toaletter, långsiktiga lösningar, idéer på goda exempel.
Vad kan SSIS göra? Vad kan de enskilda öarna göra?
Lovisa vill gärna ha en kontaktperson per ö. Kontakta
Lovisa.garlin@vastra.goteborg.se
5. Föregående
mötesanteckningar från
SSIS 4 september
6. Information och
kommunikation,
Facebook, hemsida och
Dropbox. Genomgång av
användning av Dropbox
(Anna P). Övrig
kommunikation, inåt och
utåt.

Godkänns
Anna P ej närvarande för genomgång av användning av Dropbox.
Lina: Webbsidan, lagt ut en fråga om hur skärgårdsborna upplevt
parkeringssituationen i sommar, på FB-sidan, ca 100 har svarat om hur man
upplever att det har funkat under sommaren. 62 % tycker det är oförändrat, 15
% att det blivit bättre och 19 % att situationen försämrats.

Antecknas

Patrik: FB-gruppen, nu 602 medlemmar. Patrik lagt ut fråga om hur man
upplever resandet med kollektivtrafiken. Tydligt att det finns problem i
anslutningarna mellan buss/spårvagn och båt. Vi kanske ska få till en skrivelse
om detta?
Gustaf underströk vikten av dels att det är bra med den här typen av initiativ
eftersom det aktiverar människor med intresse för skärgårdens utveckling, dels
för att vi i SSIS får kännedom om vad folk faktiskt tycker om det som händer.

7. TPULS, uppdatering.
Nästa steg?

Jan Kaa har haft kontakt med Carolin Folkesson, konsult anlitad av SBK. Hon
kommer att skriva en rapport som baseras på Thyréns och Swecos utredningar.
I kväll informerar Carolin på ett ÄEF-möte om läget och vad hon kommit fram
till. I morgon onsdag har styrgruppen (med företrädare för SLK, SBK, TK och P-

Antecknas

bolaget) ett möte där Carolin föredrar ärendet. Om inga större invändningar
framkommer, så kommer Carolin att kunna redovisa sitt förslag mer i detalj vid
P-bolagets arbetsgruppsmöte den 9 okt.
SLK kommer därefter att (med Carolins medverkan) skriva fram ett
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen för beslut. De kommer inte att föreslå en
remissbehandling av det framlagda förslaget. Om KS vill remittera ut ärendet,
så får styrelsen själv ta initiativet till det.
SSIS och ÄEF har haft ett möte med Styrsöbolaget för att ta del av bolagets
kompetens och syn på en tilltänkt ny terminalanläggning vid Saltholmen.
Bolaget underströk vikten av att Saltholmenterminalen måste förbättras med
hänsyn till de krav som nu gäller för den typen av anläggningar. Flytbryggor
som möjliggör säker tillgänglighet för alla är en nödvändighet. Vidare pekade
bolaget på vikten av en väl fungerande logistisk lösning på kajplanen, där
avstigande effektivt skiljs från påstigande. Ingen av alla de skisser som tagits
fram av Sweco på Västtrafiks uppdrag synes optimala i dessa avseenden.
SSIS har förståelse för att terminalfunktionen måste förbättras och
moderniseras utifrån nu gällande krav på tillgänglighet och logistik. Vi menar
dock att sådana förslag måste utformas med hänsyn till en så liten inverkan på
områdets befintliga ytor för markparkering som möjligt. Vi efterlyser ett förslag
som såväl klarar moderna krav på tillgänglighet och logistik och som inte
inkräktar på Saltholmens befintliga markparkeringsytor.
8. Framtidsplaneringen,
vem kontaktar
kommunen? Hur? Kan vi
bjuda någon ansvarig
planerare eller dylikt till

Jan Kaa bjuder in någon med ansvar för stadens översiktsplanering till något av
SSIS kommande möten. Bl a bör vi då diskutera möjligheten att få till stånd en
särskild fördjupning av den kommande översiktsplanen för Göteborg. En
fördjupning som bör genomlysa södra skärgårdens utveckling såväl i ett
skärgårds- som ett Göteborgsperspektiv. Vad vill Göteborgs Stad med södra

Godkänns

nästa möte?

9. Ö-dialogen, har vi något
att ta upp på nästa möte
(12 oktober)
10. Mötesschema för hösten
11. Inbjudan av företrädare
från Bohusläns
skärgårdsråd, BSR
12. Rapporter från öarna

13. Övriga frågor

14. Mötet avslutas
Vid tangenterna
Jan Kaaling

skärgården? Hur ser staden på skärgårdens utvecklingsmöjligheter - både ur ett
skärgårds- och ett besöksperspektiv? Vad menar staden egentligen med målet
”en levande skärgård” och hur anser staden att det ska kunna uppnås? Den
typen av frågor skulle kunna belysas i en fördjupning av översiktsplanen.
Patrik tar upp FB-frågan om resandet.
Antecknas
Håkan tar upp frågan om den nya skolnämnden och vad som händer.
- 12 okt Ö-dialogen
- 21 november SSIS på Asperö.
- 12 december SSIS på Kössö.
Jan Kaa har skickat inbjudan till BSR:s ordf till något av kommande SSIS-möten
21 nov på Asperö eller 12 dec på Köpstadsö. Väntar på svar.

Antecknas

Donsö – hamnfrågan, shipping meet,
Brännö Rödsten, tilläggningsplatsen behöver förändras, många svåra frågor
Styrsö – Nya p-platser på Bratten. Arboresskogen och ryktesspridningen kring
vad som händer där.
Webbfinansieringen – 500 kr från respektive ö överförs till Jan Kaa som
förskotterat Lina. Har fungerat från alla öar (Tack!).
Håkan om Styrsöskolans om- och utbyggnad. Målet är inflyttning 1 jan 2020.
Finansiering, Styrsöskolan har mycket lågt bidrag utifrån
resursfördelningsmodellen. Håkan, Lina och Patrik följer skolfrågan för SSIS
räkning.
Gustaf tackar alla för ett bra möte och utsökt skaffning.

Antecknas

Antecknas

Antecknas

Antecknas

