
Södra Skärgården i Samverkan, SSIS 
Möte 28 maj 2018 
Donsö 18.00-20.30 
 
Närvarande:  
Donsö: Håkan Broberg, Lina Lundgren Styrsö: Gustaf Asplund, Jan Kaaling  
Brännö: Peter Näslund, Asperö: Åsa Bernlo 
Vrångö: Jan Kristensson Köpstadsö: Patrik Gustavsson, Anna Palmers 
 
Webbansvarig:  
 
Särskilt inbjudna: Marianne Bergman 
 
Förhinder: Donsö: Brännö: Linnéa Fhager Karlsson Asperö:, Per Myrén 
 Vrångö: Jörgen Juhlin Köpstadsö: Styrsö:  
 

Dagordning Behandling Beslut 
1. Mötets öppnande Gustaf öppnar mötet, alla hälsas välkomna 

 
Antecknas 

2. Val av mötesordförande 
respektive -sekreterare 

Förslag Gustaf Asplund respektive Håkan Broberg Godkänns 

3. Godkännande av kallelse 
och förslag till 
dagordning 

Kallelsen och dagordningen godkändes med en övrig fråga: Vissa företag vägrar leverera 
varor till Fiskebäck för vidare befordran med fraktbåten 

Godkänns 

4. Anteckningar från möte 
2018-01-15 Styrsö 

Anteckningarna lades till handlingarna då flertalet punkter återkommer under dagens möte 
förutom vad som nämns nedan. 
 
Bildande av ideell förening diskuterades och man enades om följande grundregler: Medlem 
kan organisation och förening placerad på öarna vara, öarna utser två styrelsemedlemmar 
vardera + eventuellt en suppleant, medlemsavgift per ö första året 1000 kr.  Håkan och Åsa 
återkommer med förslag till stadgar.  
 

Godkänns 
/beslut 

5. Information och 
kommunikation, 
Facebook, hemsida och 
Dropbox. Genomgång av 
användning av Dropbox. 

FB-gruppen, nu över 1000 medlemmar! Lina la ut en fråga om väntetid på fast plats på 
Saltholmen. Svaren skall sammanställas och avpersonifieras när fler svar kommit in. Sedan 
skall en fråga om väntetid för parkeringstillstånd på Saltholmen ställas.  
  
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. 

Antecknas 
 
 
 
 
 



Övrig kommunikation, 
inåt och utåt. 

Även en standardtext som beskriver syftet med och hur vi jobbar inom SSIS som kan läggas 
ut vid behov. 
 
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. Saltholmen - 
parkeringsfråga.  

  

Ett av besluten i KF innebar återremittering till SLN. Jan K söker ansvarig och ser hur vi kan 
skapa en dialog.  
 
Efter diskussion beslöts bjuda in representanter från parkeringsbolagets styrelse, Lena Malm 
och Margareta Broang + eventuellt någon tjänsteman, för att diskutera framtidens p-platser, 
prisnivåer och kösystemet. Förslag mötet 20/8 eller 1/10 och försöker hålla det på 
Saltholmen i någon lokal. Anna och Jan K håller i detta  
 
Skulle dialogen falla platt i någon fråga har vi kvar möjligheten att anmäla dem till 
konkurrensverket och/eller kräva en utomstående granskning av hanteringen av kösystemet. 
 
Gustaf funderar och återkommer med tankar på en ny definition av bilpool som kan rymma 
de privata bilpooler som finns på öarna. 
 

Antecknas 

7. Boendeparkering 
parkeringstal mm 

Enligt t.ex. Munck och Shabahz Khan är Saltholmen en boendeparkering och det är konstigt 
att den hanteras av Parkeringsbolaget. Vi får se om ändrad politisk majoritet ändrar på den 
frågan efter valet.  
 
Beträffande att parkeringstalen satts till 0 för södra skärgården får vi ta upp igen till hösten 
och se vad som kan göras. I sammanhanget beslutades också att bjuda in de som jobbar med 
nya översiktsplanen i slutet på året eller början på nästa år i samband med deras 
samrådsrunda. 
  

 

8. Skolfrågan 
 

Alla har fått protokoll från senaste skolrådsmötet vilket gicks igenom kortfattat.  
 
Generellt kan sägas att det känns som om det är lugnare på skolan. Skolbygget fortgår men 
lite långsammare än beräknat. Ombyggnaden av lärarnas arbetsrum skjuts upp ett år men 
bamba och gymnastiken byggs om nästa läsår. 

Antecknas 



Budgeten är fortfarande oklar eftersom det nya systemet gav oväntade effekter vilket gör att 
skolnämnden funderar ett varv till. Rektorerna ska på budgetmöte 30 maj.  
Frågor som dök upp:  
Varför är Styrsöskolan 6-9, inte 7-9 som brukligt 
Läggs speciell vikt vid de nya sexorna nu när det är rörigt pga ombyggnaden 
Håkan tar detta med rektor vid tillfälle 
 
Frågan om varför Asperö och Brännö har fler barn som går i skola i stan togs upp. Troligen 
mest beroende på Styrsöskolans rykte kombinerat med enklare resväg. 
 
Snatterierna på Konsum har ökat, skolan vet vilka det är och det har hittills tagits direkt med 
eleverna men från och med nu kommer föräldrar och polis bli inblandade. Enligt Patrik är det 
framförallt 6:or och 7:or som håller på. 
   
 

9. BSR Jan K har pratat med Jan-Erik Engström och vårt medlemskap är bekräftat. Vi kommer snart 
att få nyhetsbrev från dem. Inga övriga aktiviteter inplanerade från deras sida. Enligt dem så 
är strandskyddet interimistiskt satt till 300 meter till dess att regeringen tar beslut om annat. 
Dock upphäver detaljplaner strandskyddet om kommunerna vill godkänna annat.   
 

 

10. Ö-dialogen, föregående 
möte  

Kort dragning av Jan K från mötet. Fraktstödet, inget besked, Skolan (se ovan), arbete med 
detaljplan, (se ovan om inbjudan), Trafikplan 2020, vi ska skicka vårt yttrande till berörda 
(Jan K?), Parkeringsbolaget vilket upplevdes som info utan resultat, därav försök att kalla 
styrelserepresentanter till vårt nästa möte. Nästa möte i Ö-dialogen är 18 oktober och Benny 
Fhager är med i planeringen.   
 

Antecknas 

11. Rapporter från öarna Donsö – Donsö Djuphamn invigd och klar. 
Styrsö – Ny Thairestaurang, byggnation på Styrsö Höjd kallas det pågår 
Brännö – Varvskaféet öppnat med nya ägare, teater spelas 18-28 juli. 
Vrångö – Stugbygget verkar nedlagt 
Asperö – Hamnfest och dop av ny roddbåt 6 juni 
Kössö – Ska få får i sommar.  
 

Antecknas�

12. Övriga frågor Det kommer information om att flera företag vägrar ställa av gods i Fiskebäck för att sedan 
skickas ut till oss. Orsaker måste utredas och problem specificeras. Sedan ska Bertil P bjudas 
in för att diskutera dessa frågor. Eventuellt behöver vi gemensamt diskutera infrastrukturen 
generellt. 
 

 



Även bristen på cykelplatser på ångbåtarna diskuterades. Staden vill att vi ska cykla men vi 
kan inte ta alla cyklar på båtarna. Alla funderar på åtgärder. 
 
Kvar från tidigare möten 
Det florerar rykten om hur trafikbryggorna ska utformas. Patrik försöker få Jan Eierman(?) 
från trafikkontoret till nästa möte. 
Friskola 
 

13. Mötesschema 20 aug Asperö 
1 okt Kössö 
 
Håkan har kontaktat Skäret och vi är välkomna om vi vill hålla en strategidag. Självklart får 
vi låna ett konferensrum om vi tar lunch där, Det är bara att höra av oss med förslag på 
datum. Beslut om detta och eventuell dagordning tas på nästa möte.  
 

Antecknas 

14. Mötet avslutas Gustaf tackar alla för ett bra möte och alla tackade Marianne och Lina för utmärkt skaffning 
 

Antecknas 

 
 
 
Vid tangenterna 
Håkan Broberg 
 

 
 
Uppdaterad sändlista: 

 
Donsö: 
Håkan Broberg  hawkan@brobergs.nu    0706301767 
Lina Lundgren   linalundgren@me.com   0706959683 
 
Styrsö: 
Gustaf Asplund  gustaf.asplund@abakoip.se   0706910615 
Jan Kaaling   mr.jan.kaaling@gmail.com   0737076078 
 
Brännö: 
Peter Näslund   ullakarin.nslund@telia.com   0705970041 
Linnéa Fhager Karlsson  linnea.fk@gmail.com    0725529441 



 
Asperö: 
Per Myrén   persmmyren@gmail.com   0709692452 
Åsa Bernlo   asa@bernlo.com    0737128200 
 
Vrångö: 
Jan Kristensson  jan_kristensson@hotmail.com  0730551810 
Jörgen Julin   jorgen.julin@telia.com   0705295066 
  
Köpstadsö: 
Patrik Gustavsson  patrik@kossobygg.com   0705400158 
Anna Palmers   gbg.anna@gmail.com    0705284997 
 

 
Adjungerad: 
Marianne Bergman  Marianne.bergman@tarntank.se  0705284997 


