Södra Skärgården i Samverkan, SSIS
Möte 5 februari 2019
Brännö 18.00-20.00
Närvarande:
Asperö:
Donsö: Håkan Broberg, Marianne Bergman,
Styrsö: Jan Kaaling,

Brännö: Peter Näslund
Köpstadsö: Patrik Gustavsson, Anna Palmers
Vrångö:

Förhinder:
Asperö: Per Myrén, Vakant
Donsö: Lina Lundgren,
Styrsö: Gustaf Asplund

Brännö: Linnéa Fhager Karlsson
Köpstadsö:
Vrångö: Jan Kristensson, Vakant

Särskilt inbjuden:
Dagordning
1. Mötets öppnande

Behandling
Jan öppnar mötet, alla hälsas välkomna

Beslut
Antecknas

2. Val av mötesordförande
respektive -sekreterare
3. Godkännande av kallelse
och förslag till dagordning
4. Mötesschema

Förslag Jan Kaaling respektive Håkan Broberg

Godkänns

Kallelsen och dagordningen godkännas. Övriga punkter som anmäldes: Återkoppling
Trafikplan 2020, Tjänsteutlåtande trafiknämnden, Status flytbryggor.
19 mar Asperö, 23 april Kössö.

Godkänns

Anteckningarna hade skickat ut i god tid. Anteckningarna till handlingarna.

Godkänns

Vi ska öka användningen av Facebook för att marknadsföra oss själva, och vad vi gör, för att
fler ska bli medvetna om vad vi gör. Vi ska berätta löpande vad som sker så att invånarna
inte tycker att ”det händer ju inget….” Har man förslag på texter/ämnen skickar man det i
mejl till gruppen och om ingen protesterar så publicerar Anna/Patrik.

Antecknas

5. Anteckningar från
föregående möte
6. Information och
kommunikation,
Facebook, hemsida och
Dropbox. Genomgång av
användning av Dropbox.
Övrig kommunikation,
inåt och utåt.

Presentationsmaterialet gicks igenom och Anna uppdaterar dokumentet och lägger på
dropboxen. Kan Lina ”släta ut” S:en så att det blir mer som vågor vore det bra.

Anna har skickat en länk på Messenger där man kan prenumerera på nämndhandlingar från
staden. Välj vilka områden du är intresserad av och klicka på dessa. Då får du ett mejl när det
finns nya handlingar.
7. SSIS organisationsform

Stadgarna i sin nuvarande form godkändes. Finns under Dropbox/Förening och heter Stadgar
190319.

Antecknas

Första årsmöte i Södra Skärgården i Samverkan ideell förening hålls på Asperö 19 mars. I
anslutning till detta hålls konstituerande styrelsemöte. Håkan skickar kallelse och förbereder
underlag för protokoll.
Respektive ö har i uppdrag informera öns föreningar och organisationer om att de bör bli
medlemmar i SSIS. Föreningarna i sin tur har då i uppdrag att hitta kompletterande
styrelsemedlemmar i de fall det saknas någon på någon ö. Sättet informerandet görs är upp
till respektive ö.
Vill en ö ha stöttning i presentationarbetet kan hjälp avropas från annan ö.
8.

Skolfrågan

Inga nya frågor har uppkommit.

9.

Fraktstöd

Jan Kaa kontaktar trafikkontoret för att boka ett möte och efterhöra deras syn på vad som ska
ske när staten drar in bidraget.

Antecknas

De som kan träffar Bohusläns Skärgårdsråd Jan-Erik och han färjeexpert från ven torsdag 21
februari före informationsmötet om översiktsplanen.
Efter det kan vi ställa förslag till kommunen på hur vi ser på hur frågan ska hanteras.
SRF bildar en grupp som hanterar färjor som inte lyder under trafikverket. Jan Kaa ställer
tills vidare upp som vår representant vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte i Söderhamn.
Datum ännu oklart.
10.

Skärgårdsråd med KS

Jan Kaa fortsätter dialogen med Henrik och föreslår att namnet ändras till Glesbygdsråd för
att inte det ska komma andra geografiska delar av staden och vilja ha egna råd. Det är av vikt
att detta kommer framåt så att det finns en möjlighet att få fram information till de olika
”stuprören” stadens nämnder och tjänstemän.

Antecknas

11.

Översiktsplan

Informationsmöte hålls 21 februari på Styrsö bibliotek. Alla som kan bör komma.
Översiktsplanen diskuterades och frågor skall tas med till mötet. Alla överens om att
skärgården behandlas styvmoderligt och vi skall, efter informationsmötet göra ett inspel och
kommentera planen.

12.
Konsekvensanalys
bygget Donsö Brofästet
13.
Budget toaletter

Håkan håller på att undersöka saken och återkommer i frågan

14.
Rapporter från
Öarna
15.
Övriga Frågor

Utgår

Gustaf har tagit upp frågan med Park o Natur och de säger att det inte skall bli någon ändring
jämfört med föregående år.

Flytbryggor. I samband med mötet med trafikkontoret ska status på detta efterfrågas.
Trafikplan 2020. Vi ska göra ett inspel baserat på det underlag vi skickade till SDN tidigare.
Inga snabbussar till Nya varvet, fler turer på älven, vidhålla att vattentrafiken är infrastruktur
och därmed stadens ansvar osv. Kontakt ska tas med Marie Sjövall om att hitta rätt väg in i
Västtrafik.
Tjänsteutlåtande trafikkontoret på Kommunalfullmäktiges beslut. Föranleder inga åtgärder
från vår sida även om vi upplever att underlagen i viss mån baserats på bristande kunskap om
situationen.
Är det stopp för Attefallshus på Öarna? Anna har fått den uppgiften. Någon som kollar med
Byggnadsnämnden?
Finns ingen kö till handikapplatser på Saltholmen? Tas upp på nästa möte med P-bolaget.
Linnea Fhager-Karlsson har sagt upp sin medverkan i SSIS varför en plats är vakant på
Brännö. Hon tas bort från vår interna mejllista.
Mejlen har strulat det sista. Misstanke finns att å, ä och ö i domännamnet inte accepteras
av/strular till det hos vissa operatörer. Kan vi undvika detta på något vis?

16.

Mötet avslutas

Alla tackar alla för ett bra möte och alla tackade Peter för utmärkt skaffning

Vid tangenterna: Håkan Broberg

Antecknas

