Södra Skärgården i Samverkan, SSIS
Möte 26 februari 2018
Brännögården? Brännö 18.00-20.00
Närvarande:
Donsö: Håkan Broberg,
Brännö: Peter Näslund
Vrångö: Jan Kristensson

Styrsö: Gustaf Asplund, Jan Kaaling
Asperö: Per Myrén
Köpstadsö: Patrik Gustavsson, Anna Palmers

Webbansvarig:
Särskilt inbjudna:
Förhinder: Donsö: Marianne Bergman, Lina Lundgren Brännö: en vakans, Asperö: Åsa Bernlo,
Vrångö: Jörgen Juhlin, Köpstadsö:
Dagordning
1. Mötets öppnande

Behandling
Gustaf öppnar mötet, alla hälsas välkomna

Beslut
Antecknas

2. Val av mötesordförande
respektive -sekreterare
3. Godkännande av kallelse
och förslag till
dagordning
4. Anteckningar från möte
2018-01-15 Styrsö

Förslag Gustaf Asplund respektive Håkan Broberg

Godkänns

Kallelsen och dagordningen godkändes med en övrig fråga: Fraktbidrag

Godkänns

Anteckningarna lades till handlingarna då flertalet punkter återkommer under dagens möte.
Förutom vad som nämns nedan.

Godkänns
/beslut

Inbjudan Katja Ketola, chef strategiska avdelningen SBK avvaktas med till dess vi vet KS
utslag i parkeringsfrågan
Håkan gjorde kort presentation av sätt att formalisera SSIS i en förening. Samtliga ansåg att
en formalisering skulle öka vårt berättigande som samtalspart mot myndigheter och andra
som påverkar vår levnadsmiljö.
Mötet menade att det skulle innebära fördelar med en formalisering men det får för den skull
inte försvinna energi till administration kring en förening. En något grumlig tanke är att man
har en förening för att allt blir mer officiellt medan allt arbete fortsätter som tidigare i en

nätverkandeform. Beslöts att Håkan, tillsammans med Åsa Bernlo, gör förslag till stadgar
och hur man praktiskt ska jobba. Alla kan fundera på hur det ska se ut.
5. Information och
kommunikation,
Facebook, hemsida och
Dropbox. Genomgång av
användning av Dropbox.
Övrig kommunikation,
inåt och utåt.
6. TPULS, uppdatering.

Antecknas
FB-gruppen, diskussion kring vad som får beröras och inte. Alla eniga om att så många
användare som lockas in och då måste det vara högt i tak. Dock måste vi vara på vår vakt så
att det inte spårar ur på något vis. Beslöts att Patrik och Lina jobbar fram en standardtext som
kan användas när någon tråd går utanför SSIS syfte eller rena personangrepp eller annat som
måste stävjas.

Möten har hållits med S och M, på deras initiativ, för att förklara vår plan för området och
hur det kan genomföras.
De verkar ha en öppen inställning till samarbete då vi hela tiden är konstruktiva och inte bara
klagar.
Jan Kaa, Gustaf och Patrik jobbar med ett dokument som ska förklara och övertyga
politikerna. Har delgivits SSIS medlemmar för synpunkter.
Jan Kaa delade även ut karta som beskriver antalet parkeringsplatser på de olika områdena
på Saltholmen/Långedrag.

Antecknas

7. Skolfrågan

Alla har fått protokoll från senaste skolrådsmötet vilket gicks igenom kortfattat.

Antecknas

Skolan har kallat till ett möte på Isbolaget på Donsö 1 mars för att tillsammans med polis och
sociala myndigheter berätta om hur de upplever situationen kring ungdomarna idag. Alla
uppmanas besöka mötet.
8. BSR

Jan Kaa anmäler sig som frivillig till deras årsstämma 17 mars i Grundsund. Han ser gärna
att han får med sig en kompis. Hör av er till Jan om ni är intresserade.

9. Ö-dialogen, har vi något
att ta upp på nästa möte

Nästa möte är 8 Mars och det innehåller flera intressanta punkter. Vi har inget ytterligare att
ta upp.

Antecknas

10. Rapporter från öarna

Donsö – Nya hamnpontonen har börjat tillverkas, planerad utläggning april ligger kvar.
Asperö – Håller på med en plan för krishantering om t.ex. strömmen skulle försvinna under
lång tid eller något annat problematiskt
Asperö – Jobbar med att strukturera upp återvinningen.
Brännö – Ny ägare till Brännö varv. Vi får se vad som händer där.

Antecknas

11. Mötesschema för våren

- 9 apr SSIS på Vrångö.

Antecknas

12. Övriga frågor

- 28 maj SSIS på Donsö.
Det florerar rykten om hur trafikbryggorna ska utformas. Patrik försöker få Jan Eierman(?)
från trafikkontoret till nästa möte. Kvar från förra mötet

Antecknas

Fraktstödet till skärgården är indraget och kommunen har trätt emellan. Frågan måste
bevakas.

13. Mötet avslutas
14.
Vid tangenterna
Håkan Broberg

Att tas upp på kommande möten
Boendeparkering ägs av Trafiknämnden inte parkeringsbolaget. Kan vi göra nåt där?
Kösystemet – parkeringsbolaget
Friskola
Gustaf tackar alla för ett bra möte och alla tackade Peter för utmärkt skaffning

Antecknas

