Södra Skärgården i Samverkan, SSIS
Möte 27 augusti 2018
Asperö 18.00-20.30
Närvarande:
Donsö: Håkan Broberg,
Brännö: Peter Näslund,
Vrångö: Jan Kristensson

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

Webbansvarig:
Särskilt inbjudna:
Förhinder: Donsö: Lina Lundgren, Marianne Bergman Brännö: Linnéa Fhager Karlsson Asperö:
Vrångö: Jörgen Juhlin Köpstadsö: Anna Palmers Styrsö:
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 två övriga punkter: Rapport från (S)-möte på
Brännö samt Styrsöbolagets minskade service både på persontrafik och gods

Godkänns

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

Godkänns
/beslut

Man enades om att hantera föregående mötes anteckningar enligt följande: 1) Alla läser
igenom föregående mötesanteckningar innan nästa möte och tänker igenom eventuella
kommentarer. 2) Punkter som ska tas upp igen läggs in som ordinarie punkter i
dagordningen. På det viset sparar vi tid genom att slippa gå igenom föregående mötes
anteckningar
FB-gruppen, nu över 1000 medlemmar! En fråga om när personer som fått
parkeringstillstånd på Saltholmen ställde sig i kö skall ställas.

5. Information och
kommunikation,
Facebook, hemsida och
Dropbox. Genomgång av Statistik skall sammanställas om 1) hur många har fått objudna gäster på sin parkeringsplats
användning av Dropbox. 2) Väntetid för fast plats (enligt fråga på FB)

Antecknas

Övrig kommunikation,
inåt och utåt.

Beslöts att Patrik och Lina med Anna jobbar fram en standardtext som kan användas när
någon tråd går utanför SSIS syfte eller rena personangrepp eller annat som måste stävjas.
Även en standardtext som beskriver syftet med och hur vi jobbar inom SSIS som kan läggas
ut vid behov. (Kvar från tidigare möten)
Beslöts även be Lina om statistik kring trafiken på hemsidan.
Beslöts även att Anna lägger upp en ”kommande-ärende-lista” på dropboxen så att vi inte
tappar bort någon fråga. (se även under övriga frågor i detta protokoll)
Anna och Lina kollar om vår sparade information, i förhållande till GDPR, behöver rensas.

6. SSiS organisationsform

Donsö tar fram ett underlag som skall användas för att presentera SSiS hos föreningar och
organisationer för att beskriva fördelarna och få dem som medlemmar i den nya
organisationen. Förslag till stadgar skall tas fram och presenteras innan nästa möte.

Antecknas

7. Saltholmen parkeringsfråga.

Jan/Patrik/Gustaf försöker träffa P-bolaget för att ställa frågor hur systemet kring parkeringar
fungerar.

Antecknas

Jan K har talat med Henrik Levin (SLK) för att tala kring nya utredningen. Henrik är, snällt
sagt, inte nöjd med vår inblandning i ärendet. De ska ta en lunch för att diskutera vår
möjlighet att delta i nya utredningen. Projektledare i den är Caroline Folkesson
Efter valet skall alla partiers gruppledare tillställas en skrivelse med våra synpunkter på hur
parkeringssituationen hanterats.
När ny styrelse för P-bolaget valts i Januari skall de bjudas in till en träff för att beskriva
situationen.
Skulle dialogen falla platt i någon fråga (avgifter eller kösystemet) har vi kvar möjligheten
att anmäla dem till konkurrensverket och/eller kräva en utomstående granskning av
hanteringen av kösystemet.
8. Boendeparkering
parkeringstal mm

Jan ska ta en lunch med byggnadsnämnden för att diskutera frågan om byggplaner som
stoppats på grund av att trafikkontoret hänvisar till brist på parkeringar.

Antecknas

9. Skolfrågan

Nästa brukarrådsmöte är 25 september då mer info kommer.

Antecknas

Gustaf kontaktar Trafikkontoret/Stadsdelen/Park o Natur för att få veta vem som ansvarar för
5:ans backe i vinter beträffande sandning och snöröjning för att eliminera olycksrisken.
10. BSR

Konstateras att de göteborgspolitiker vi varit i kontakt med inte känner till BSR.
Jan Kaa Kontaktar BSR för att efterhöra deras erfarenhet kring fraktstödsfrågor till Öar.

11.

Skärgårdens Kulturrum

12.

Ö-dialogen

13.

Rapporter från Öarna

14.

Övriga frågor

Alla kontaktar personer på respektive som kan vara intresserade av att delta i utformningen
av och driva frågan om ett kulturhus på Styrsö. Frågan är ännu i sin linda men intresse finns
och skulle i så fall bli en mötesplats och sätta skärgården mer på kartan.
Nästa möte är 18 oktober och Benny Fhager är med och planerar mötet. Håkan tillställer
Benny ett antal punkter vi vill ha med på mötets agenda.
- Styrsöbolaget,
- Varför har servicen på fraktbåtarna försämrats?
- Vem sätter tidtabellerna? Vi vill ha ett tidtabellsråd med representanter från
öarna!
- Hur ska vi göra får att få till tvärtrafik mellan öarna?
- Hur hanteras det borttagna fraktstödet?
- Varför nekar vissa företag att ställa av gods i Fiskebäck
- Trafikkontoret, status på flytbryggorna?
- Park o Natur, vad händer med stora toalettprojektet
Donsö –
Styrsö – Ö-loppet bra genomfört, festivalen lyckad men ingen ekonomisk succé
Brännö – Varvskaféet har gått bra i sommar
Vrångö – 7-8 tomter släppta
Asperö – Många fester på ön i sommar
Kössö –

Konstateras att Åsa Bernlo avböjt fortsatt deltagande i SSiS. Vi uppskattar hennes
engagemang och ber Per snarast eftersöka ny deltagare från Asperö
Gustaf funderar vidare på en specifik bilpoolslösning för skärgården som kan ge fasta platser
i bra läge. Förslag på definiering välkomnas.

Antecknas

Antecknas

Friskola
15.

Mötesschema

1 okt Kössö
20 okt strategidag på skäret, alla kommer med förslag på ärenden
15 nov Styrsö

Antecknas

16.

Mötet avslutas

Gustaf tackar alla för ett bra möte och alla tackade Per för utmärkt skaffning

Antecknas

Vid tangenterna
Håkan Brobergs

