
Södra Skärgården i Samverkan, SSIS 
Protokoll styrelsemöte 8 oktober 2019 
Protokoll nr 2019-6 
 
Närvarande:  
Asperö: Thomas Larson  Brännö:  
Donsö: Håkan Broberg,  Köpstadsö: Patrik Gustavsson 
Styrsö: Gustaf Asplund Vrångö: Jan Kristensson,  

 
Förhinder: Lina Lundgren, Anna Palmers, Peter Näslund, Jan Kaaling, 
 
Adjungerade: Marie Sjövall, Alfred Strandberg. Marianne Bergman 
 

Dagordning Behandling Ansvar. 
1. Mötets öppnande Gustaf öppnar mötet, alla hälsas välkomna, roligt att se att alla öar är representerade  

 
 

2. Val av 
ordförande och 
sekreterare 

Gustaf valdes till ordförande tillika justeringsperson och Håkan till sekreterare 
 

 

3. Godkännande av 
kallelse och 
dagordning 

Kallelse och dagordning godkändes 
 

 

4. Mötesschema OBS! Justerat mötesschema 5 nov Styrsö, 5 dec Asperö, Kössö, Brännö, Vrångö 
 

 

5. Föreg. mötes-
anteckningar  

 

Anteckningarna lades godkändes och lades till handlingarna. 
 

 

6. Information/ 
kommunikation 

Annas uppdrag att ta över hemsidan har skjutits fram pga sjukdom. Styrelsen beslöt att skaffa en domän utan å, ä eller ö. 
Förslag lades på t.ex. SSIS.one som är ledig. ÅTERSTÅR! Diskussion kring hantering av kommentarer på FB och frågor 
på mejl. Anna och Patrik svarar på FB om de inte anser att annan ska ta det. Presentationen är inte uppdaterad och Gustaf 
har inte fått svar från Lina om detta. Håkan kollar med Lina och återkommer.  
 

H Br 

7. Saltholmen Nästa avstämningsmöte med P-bolaget 7 nov. Vår uppgift blir att kontakta respektive organ som fått uppdrag från KF för 
att kolla hur det går i respektive delprojekt och att erbjuda vår hjälp och vårt stöd. Jan Kaa håller i detta arbete 
 
 
 
 

J.Ka 



8. Västtrafik Mötet med Västtrafik genomfördes 4 okt. Håkan, Marie Jan Kaa deltog från vår sida. Marie sammanställer 
minnesanteckningar från mötet. Det viktigaste klargörandena från mötet var att Västtrafiks huvuduppgift är att klara 
arbetspendling och skolbarnens resor, inte turisttransporter samt att all infrastruktur är kommunens (trafikkontoret) ansvar. 
All utökning av trafiken skall därför tas med dem. Västtrafik har endast möjlighet att förändra trafiken inom givna ramar, 
dvs ökar man trafiken på någon destination så måste den minska på någon annan. 
Vi måste därför initiera möte med trafikkontoret och göra en plan för hur vi ska angripa detta. Vem håller i det? 
 
Ytterligare info är att trafikförsörjningsplanen tas varje år i augusti. Således måste vi få in våra önskemål till augusti 2020 
för att få mer trafik till 2021. 
  

 

9. Frakttrafik Patrik gör en sammanställning och inleder med en dialog med Henrik Sjöstrand för att sedan träffa trafiknämnden.  
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10. Toalettgrupp Mötet 27 augusti bildades en toalettgrupp som ska föra dialogen med PoN; Patrik, Marie, Peter, Thomas, Alfred o Gustaf. 
I sammanhanget lyftes fråga om att föreslå Göteborg & CO att göra en kundundersökning om vad turisterna saknar och 
hur de upplever besöket i södra skärgården. 
 

 

11. Renova Styrelsen anser det vettigt att utöka antalet fraktioner på befintliga återvinningstationer. Thomas har en kontakt kring detta 
och söker upp dem för att hitta rätt partner att diskutera med på Renova eller vem som håller i det. 
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12. Medlems-
anskaffning 

 

Nu måste samtliga ta tag i detta och få ut information till föreningarna och få in dem som medlemmar. 
Presentationen måste justeras. Håkan kollar med Lina. Thomas meddelade att Asperös representant i Ö-dialogen kan vara 
intresserad att kliva in i SSIS. 
 

Alla 

13. Att-göra-listan Bordlades 
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14. Ö-dialogen Ärenden föreslagna till nästa Ö-dialog enligt senaste protokollet. Inget av detta kom med, detta skall tas upp på mötet: 
Västtrafik om flytbryggor och ö-snabbens rutt, Trafikkontoret om godstrafiken, SBK o Trafikkontoret om översiktsplanen, 
Telia om krisplan samt nytt ärende om planerad indragning av följeslagare för förskolebarn på båtarna. 
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15. Rapporter från 
Öarna 

Donsö: Första inflyttning Brofästet har skett, DSM genomfördes på ett bra sätt 
Styrsö: Utställning om skärgårdstrafiken pågår på Öbergska. Kommunen har meddelat att Vägföreningen ska ta över 
ansvaret för belysningsstolparna. Beslut från tjänstemän, inte politiker. Vägföreningen har motsatt sig detta.  
Kössö: 
Vrångö: Fortfarande stora problem med kajbygget. Viss inflytttning sker men mest äldre personer 
Asperö: Antalet barn i förskolan ökar, viss inflyttning av yngre personer   
Brännö:  
 
 

 



 
18. Övriga frågor Vrångö får betala för att bli av med ris. Åtgärd från oss eller Vrångö? 

Har Styrsöbolaget båtinköp planerat? Snabbåtarna står ofta på varv vilket tyder på att de börjar vara slitna eller körs för 
mycket. Kan vi få med Bertil Pevantus på Novembermötet?  
 
PostNords godshantering skall tas upp på att-göra-lista 
Att-göra-listan revideras av Anna och Håkan med uppsatta prioriteringar 
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19. Avslutning 
 

Ordförande avslutade mötet och alla tackade för god skaffning.   

 
 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras/Mötesordförande   
 
 
Håkan Broberg  Gustaf Asplund  
 
 
  


