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Vi är överens om följande principer för r,rtformningen av Södra Skärgårdens framtida trafikförsörjning:

- Salthohren kommer att kvarstå som huvudsakligt angöringspr"u,kt/terminalläge för skärgårds-

trafiken under överskådlig tid, ir-rte minst för kollektivtrafiken med spårvagn till skärgården.

- Både södra skärgården och Saltholmenområdet har r"rnika kvalitder som måste värnas och

tillvaratas. Södra skärgården är en stor tillgång för Göteborg som besöksmåI. både för göteborgare

och turister, och Saltholrnenområdet med sin kustnära miljö har också en stor attraktionskraft för
denna målgrr"rpp med sin särskilda betydelse för bad- och småbåtsliv.

- Salthotmsgatan och Torgny Segerstedtsgatan är inte lämpade för l.fterligare utökad bittrafik.
Säkerhetsfrämjande och bLrllerdämpande åtgärder bör vidtas. All onödig söktrafik Hinsholrnen-

Saltholmen måste minska i omfattning.

- Bristen på parkeringsmöjligheter är den viktigaste förklaringen till den sedan 15 -20 år starkt

avtagande befolkningsökningen i södra skärgården och den ökande obalansen i befolkningens

ålderssammansättning. Södra skärgården håller på att utvecklas till ett boende för pensionärer ocl-t

med starkt sjr-rnkande andelar barn och vlrxna i förvärvsaktiv ålder. Södra skärgårdens behov av

parkering rråste därför tillgodoses. Kötidema för parkeringsplats är helt oacceptabla.

- Skärgårdsbornas behov av bil är verkligen motiverat för att kr-tnna nå en rimlig
arbetsmarknadsregion. Svåriglreterna med bilplats är en viktig förklaring till att många Llnga vLlxna

i familjebildande ålder nlrmera avstår från att bosätta sig i södra skärgården.

- På kort sikt kan behoven av skärgårdens efterfrågan på parkering redan idag lösas på

Saltholmen/Långedrag. Ytorna finns. Det handlar om att prioritera skärgårdens behov frarnför

besöksparkering och GREFAB-platser. Någon utökning av antalet parkeringsplatser vid

Saltholmen behövs inte, förutsatt att Göteborgs Stad genom omfördelning och rationalisering av

kösystemet prioriterar skärgårdens behov på de yor som redan finns. Vi tror att det finns goda

förutsättningar att parkeringsytornas utfonnning och platsernas fördelning kan optimeras i en

konstruktiv dialog mellan P-bolaget och skärgårds-/fastlandsborna, utan att vare sig biltrafikvolym
eller parkeringskapacitet utökas från dagens nivå.

- På sikt är det uppenbarl att det krävs fler kompletterande terminaler med tillhörande parkerings-

anläggningar för skärgårdstrafiken på fastlandssidan för att minska trycket på Saltholmen och för
att möjliggöra den starkt ökande turismen och besökstrafiken till södra skärgården. Klippan,

Majnabbe, Färjenäs, Arendal och på sikt norra skärgärden/Öckerö kommun är, förutom Stenpiren,

exempel på lämpliga platser för att sprida trafiken. Även Fiskebäck med utmärkta väganslutningar

och möjligheter såväl till kortare restider över vatten för flerlalet av skärgårds-borna samt gott om

yta för parkering, bör övervägas som ett kompletterande terminalläge.

- Vi efterlyser ett helhetsperspektiv fiån Göteborgs Stad vad gäller skärgårdstraf-ikens fiarntida

r-rtveckling och vi ser rnöjligheterna för staden att vända detta till en positiv utveckling. Låt

visionen om att bättre använda Göteborgs vattenvägar genom att koppla älvtrafiken med


