
Anteckningar    2015-04-01 

Ö-dialogen  

01/15 

när;  onsdagen 1 april 17.00-20.00 

var;  SDN Västra Göteborg, nämndssalen, Torgny Segerstedsgatan 90. 

 

Närvarande; 

Karin Greenberg, ordf Ö-dialogen, SDN 
Eva Sundén, SDN 
Henrik Sjöstrand, SDN 
Marianne Bergman, SDN 
 
Andreas Eraybar, 2 v ordf SDN adj 
 
Lars Olausson, kontaktperson  
SDF Västra Göteborg 
 

John Granqvist, Styrsö 
Annica Sjögren, Asperö 
Martin Ståludd, Asperö 
Kia Jonsvik, Brännö 
Leif Sjöberg, Vrångö 
Patrik Gustavsson, Köpstadsö 
 
 

 

1. Ordförande hälsade Ö-dialogens ledamöter välkomna. 

2. Utsänd dagordning godkändes. 

3. Anmälan av övriga frågor. 4 övriga frågor anmäldes. 

4. Föregående mötes anteckningar godkändes och lades till handlingarna. 

5. Uppdatering och presentation, nya och gamla ledamöter hälsades välkomna 

till en ny mandatperiod med Ö-dialogen. 

6. Nästkommande vårmöte i Ö-dialogen beslutades till 150518, 17.00-20.00, 

Torgny Segerstedtsgatan 90. 

7. Höstens mötestider beslutades till 150916 och 151118, nämndssalen 

Torgny Segerstedtsgatan 90, 17.00-20.00. 

8. TPUSS. Björn Wadefalk, projektledare SBK och Sandra Oliveira e Costa, SBK, 

redogjorde för bakgrunden till TPUSS-utredningen och gick igenom resultatet 

av den nyligen gjorda enkäten.  

 

På den nya hemsidan Goteborg.se/tpuss finns detaljerad information om 

TPUSS-utredningen . Nyheter kommer efterhand att publiceras där. 

Enkätresultatet finns även publicerat och tillgängligt  på hemsidan. 

 

Längre fram under utredningen kommer öppna hus för fördjupad dialog att 

hållas (formerna är inte riktigt klara än). Tidplanen är sedan att under 

senhösten skall ett förslag till politiskt inriktningsbeslut lämnas till 

Byggnadsnämnden. 



 

Vid mötet deltog också Magnus Lorentzon från Västtrafik och svarade på 

frågor ur ett beställarperspektiv; 

 

o Västtrafik har inte för avsikt att beställa båttrafik till skärgården från 

Centrum, miljöskälen är tungt vägande. 

o Diskussion om tvärtrafiken i Västers brister efter att buss 191 lades 

ner. Finns inga planer på att återuppta denna linje som lades ner på 

grund av lågt utnyttjande. 

o Vid sommartidtabellens införande kommer turtätheten med 

Styrsöbolagets båtar att öka med 6-7 turer på vardagar och 8 turer på 

lördagar.  Detta för att minimera risken för boendes olägenhet under 

turistsäsongen. 

9. IVPA. 

Anna-Karin Egerland, Verksamhetschef för ambulansverksamheten SU, och  

Oscar Pihlblad, projektledare för NOS – ny entreprenör transporterna i Södra 

Skärgården, besöker dialogen. 

 

Från oktober kommer en ny färja med ambulans ombord at sättas i drift. 

Konceptet ger högre patientsäkerhet och går snabbare. Upphandlade företaget 

står för båt, ambulans och vård. Båten stationeras på Donsöham. 4 personer 

bemannar. Inom 90 sek skall båten vara iväg vid larm. 500 transporter sker 

per år i Södra skärgården, ett tämligen konstant antal över åren. Fram till 

hösten fortsätter ”Gertrud” men avvecklas då nya färjan tas i bruk. 

 

Räddningstjänsten har hastigt (mars) sagt upp befintligt avtal angående VÄRN-

uppdraget. Dessa uppdrag får inte utföras av andra än deltidsbrandmän men 

är nu alltså uppsagt. 

Vad händer när värnet lägger ner? Hur skall patientsäkerheten garanteras 

efter det? Utredning pågår VGR regionalt. Blir det en försämring eller inte när 

värnet tas bort! 

 

En Eriksgata med information om de nya ambulanstransporterna påbörjas i 

och med denna dialog och som sedan går ut på öarna. Vrångö är redan inbokat. 

  

10. Övriga frågor 

 Tera et Mare – ny programperiod, lägesrapport. Jordbruksverket har ännu 

inte lämnat besked om strategin för den nya programperioden 2014-2020 

men beslut är utlovat till mitten april då även budget skall vara klar. 

 Samtal om arbetsformerna för ödialogen. Hur kan ledamöterna få ut info 

om Ödialogens arbete på sina resp öar?  

Protokollen läggs ut på hemsidan goteborg.se, välj Västra Göteborg och 

därefter under Påverka/Ödialogen. 



 Högstadiekolan Styrsö – ledamöterna vill belysa situationen på skolan 

som man upplever som problematisk med ordningsproblem och nedkörd 

personal. Föräldrar har haft kontakt med områdeschef men inte upplevt 

gehör. Ordförande tar med sig en anteckning till presidiet.  

 Strandrätten. Dialogen frågar hur processen runt Länsstyrelsens förslag 

till nya strandrätter ser ut. Byggnadsnämnden överklagade men fick inte 

gehör. Göteborgs stad har därefter överklagat till regeringen där ärendet 

ännu inte är avgjort.  

 Toaletterna tas upp. Beslutas att till nästa Ö-dialog bjuda in ansvariga 

tjänstemän från Park- och Naturförvaltningen. 

På Vrångö har i dagarna en ny toalett satts upp. Park och Natur förbereder 

också för öppning av toaletten på Nötholmen. 

 

11. Val av representant till nästa mötes förberedelse; John Granquist 4/5 17.00. 

 

 

Karin Greenberg 

Ordf 

 

gm  

Lars Olausson 

sekr 


