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Anteckningar 5/2014 

Diarienummer: N137-

0014/14 

Utfärdat, 2014-10-22 

 

 

Jenny Haglind 

Telefon: 366 57 79 

E-post: jenny.haglind@vastra.goteborg.se 

 

 

Möte med Ö-dialogen i Västra Göteborg 

Sammanträdesdatum: 2014-10-22, kl 17:00 - 19:00 

Plats: Nämndsalen 

Närvarande 

Siv Svensson, ordf Ö-dialogen, SDN  

Anette Bernhardsson, SDN 

John Granqvist, SDN 

Annica Sjögren Asperö 

Marianne Bergman, Donsö 

Jonas Backman, Donsö 

Karin Genemo, Donsö 

Leif Sjöberg, Vrångö 

Birgitta Elisasson, Vrångö  

Jenny Haglind SDF Västra Göteborg  

 

Återbud  

Einar Hansson, Styrsö 

Christina Nilsson Asperö 

Anna Palmers, Köpstadsö 

Patrick Gustavsson, Köpstadsö 

Stefan Kihlgren, Brännö 

Björn Wadefalk, SDF Västra Göteborg  

Lars Olausson, SDF Västra Göteborg  

 

Gäster  

Uteblev  punkt 6 och punkt 7 
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1. Ordförande hälsar välkomna  

2. Fråga om dagordningen godkännande  

Inbjudna gäster uteblev. Punkt 6 och punkt 7 kunde därför inte genomföras som 

planerat. 

Mötet avslutades tidigare på grund av att gäster inte kunde närvara.    

3. Anmälan av övriga frågor 

 Höjda parkeringsavgifter på Saltholmen  

 Korttidsboende i stadsdelen  

 

4. Föregående mötesanteckningar  

Godkändes och lades till handlingarna 

 

5. IVPA – info 

Uteblev  

 

6. Lägesrapport ang TPUSS och enkäten – Björn Wadefalk informerar  

Skriftlig information per e-post från Utvecklingsledare Björn Wadefalk. 

Enkäten, inom ramen för TPUSS-arbetet (Trafik och parkeringsutredning södra 

skärgården), kommer nu att skickas ut. Utskicket påbörjas senast måndag 27 oktober, 

eventuellt redan under fredagen innan. (24/10) En påminnelse via vykort kommer att gå 

ut efter en vecka. Om inte svarsfrekvensen är mycket hög kommer ytterligare en 

påminnelse att gå ut under vecka 46 (10-16/11) Därefter kommer avstämning att göras, 

för att bedöma om ytterligare påminnelse krävs. Enkäten kommer att distribueras till 

1800 slumpmässigt utvalda privatpersoner mellan 16-100 år, representativt med 

avseende på vilken ö de bor på, ålder och kön. 

7. Asylboendet Styrsö - Gruppchef Tommy Lönn informerar  

Information från gruppchef Tommy Lönn uteblev 

 
Marianne Bergman informerade om öppet hus på asylboendet  på Styrsö 14 oktober. Det 

hade varit mycket folk, fina lokaler och mycket personal hade närvarat. Pensionatet hade 

skänkt en invigningsbuffé och Ö-hålan hade gett blommor. Allmänhetens reaktioner på att 

asylboendet ska öppna har varit positiva.    

 

8. Övriga frågor  

 Höjda parkeringsavgifter på Saltholmen. Ordf Siv Svensson kommer att tillfråga 

Einar Hansson om att upprätta en skrivelse till Parkeringsbolaget om 

parkeringsavgiften på Saltholmen.  

 

 Korttidsboende i stadsdelen. Anette Bernhardsson informerade om att 

korttidsboende i stadsdelen endast finns på Toftaåsen. Både invånare i Askim-

Frölunda-Högsbo och i Västra Göteborg kommer dit. AHF hade ett eget 
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korttidsboende som lades ner och köper därför platser på Toftaåsen. Brukare 

stannar ofta längre än tre veckor som är maxtid för ett korttidsboende, detta blir 

mycket kostsamt. Frågan är under utredning.   

 

 Anette Bernhardsson informerade om arbetet med Södra Skärgården och 

Öckerös kommun för att öka turismen i skärgården. Statistik ska tas fram över 

beläggning på vandrarhem och hotell som underlag för utvärdering av arbetet 

med ökad turism.   

 

 Parkering på Styrsö Bratten. Parkeringsituationen på Styrsö Bratten är 

problematiskt, många bilar såsom firmabilar och elbilar samsas om liten yta.  

 

 Jonas Backman informerade om Donsö Shipping Meet 2015, 1-2 september. 

Runt 1000 företag från hela världen kommer att deltaga.  

 

 

9. Uppdatering av deltagarlista i ö-dialogen  

Mot bakgrund av lågt deltagareantal på dagens Ö-dialog lades förslag fram om att kalla 

tre personer från varje ö och förslag om att ha en sekreterare som också får uppdrag att 

göra skrivelser. 

10. Val till nästa mötes förberedelse 

Nästa möte är den 19 november, det är sista mötet innan ny mandatperiod. Uteblivna 

punkter på dagordningen tas upp på nästa möte. Ö-dialogen vill också ta upp frågan om 

efterträdare efter Eva Bamberg som bland annat har varit koordinator för Göteborgs 

skärgårds hemsida.  

 

 

Vid anteckningarna 

 

Jenny Haglind 


