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Anteckningar 2/2015 

Diarienummer: N137-

0014/15 

Utfärdat, 2015-05-18 

 

 

Jenny Haglind 

Telefon: 366 57 79 

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

 

 

Möte med Ö-dialogen i Västra Göteborg 

Sammanträdesdatum: 2015-05-18, kl 17:00 - 20:00 

Plats: Nämndsalen, Torgny Segerstedtsgatan 90 

Närvarande 

Karin Greenberg, (S) ordförande 

Henrik Sjöstrand, (M) 

Henrik Munck, (MP) 

Anette Bernhardsson, (S) 

John Granqvist, Styrsö 

Annica Sjögren, Asperö 

Peter Ljungstedt, Asperö 

Leif Sjöberg, Vrångö 

Anna Palmers, Köpstadsö 

Marie Sjövall, Donsö 

Jenny Haglind, SDF Västra Göteborg 

Gäster: 

Lena Jacobsson och Anneli Linde, Park- och Naturförvaltningen   punkt 6 

Ulrika Holmgren, Leader Södra Bohuslän  punkt 7 

Emili Börjesson, SDF Västra Göteborg  

 

1. Ordförande hälsade Ö-dialogens ledamöter välkomna  

2. Utsänd dagordning godkändes  

3. Anmälan av övriga frågor. 3 övriga frågor anmäldes 

4. Föregående mötes anteckningar godkändes och lades till handlingarna  

Information om att ärendet rörande Styrsöskolan hanteras i presidiet. Angående 

ärendet om ny ambulans så har SU ambulansenhet haft möte på Vrångö och Styrsö-

Donsö och kommer nu att ha nästa möte den 1 juni på Asperö, lokal Krabbegården 

dit medborgare på Brännö, Asperö och Köpstadsö inbjuds. 

mailto:jenny.haglind@vastra.goteborg.se


 

Göteborgs Stad, Västra Göteborg, Anteckningar Ö-dialog 2(3) 

 

5. Presentation av nya och gamla ledamöter i Ö-dialogen  

6. Offentliga toaletter. 

Lena Jacobsson och Anneli Linde redogjorde för nuläge och utvecklingsmöjligheter för 

offentliga toaletter i skärgården.   

Under 2014 satsades cirka 2,2 miljoner kronor i investeringsmedel för upprustning av 

skärgårdstoaletter. Sex stycken konkreta åtgärder såsom upprustning av befintliga 

toaletter och upprättande av ett par nya toaletter genomfördes under 2014. Ytterligare 

åtgärder planeras under 2015. Det finns i dagsläget sammanlagt elva stycken offentliga 

toaletter i skärgården. 

Svårigheter som Park- och naturförvaltningen ser gällande toalettfrågan är att det finns 

väldigt lite kommunal mark i skärgården vilket försvårar för investeringar och skötsel 

då detta faller på markägarens ansvar. 

För att komma vidare eftersträvas bättre samarbete med olika aktörer och att fler 

näringsidkare öppnar sina toaletter för allmänheten samt ett vidare samarbete med 

verksamheter som finns i kommunens regi. Park och naturförvaltningen har möjlighet 

att bistå med ett visst driftbidrag om till exempel näringsidkare öppnar sina toaletter för 

allmänheten. Önskvärt är också ett ordentligt underlag om behov och möjligheter 

gällande offentliga toaletter i skärgården. 

En genomgång av toalettsituationen för samtliga öar gjordes. Representanter i ö-

dialogen föreslogs skicka in ett underlag om nuläge och behov gällande offentliga 

toaletter till Park- och naturförvaltningen. Kontaktperson är Anneli Linde, e-mejl: 

anneli.linde@ponf.goteborg.se 

7. Leader, Södra Bohuslän. 

Ulrika Holmgren, verksamhetsledare Leader Terra et Mare redogjorde för resultaten av 

den förra programperioden (2007-2014) och nuläget för den nya programperioden 

(2014-2020). Under förra programperioden genomfördes 185 projekt varav cirka 30 

stycken i södra skärgården. 

En strategi för den nya programperioden har tagits fram och prioriterats av 

Jordbruksverket. Leaderområdet har bytt namn till Leader södra Bohuslän. I den nya 

strategin finns fyra insatsområden specificerade: Besöksnäring, Lokal mat, Lokal 

service, tillgänglighet och delaktighet samt Miljöeffektivisering. 

Redaktionskommittén för Leader Södra Bohuslän arbetar nu för att komplettera 

strategin och berörda kommuner kommer att fatta beslut om medfinansiering. 

Finansiering för projekt kommer förhoppningsvis att kunna sökas senare i höst/vinter. 

Mer information finns på www.terraetmare.se 

Emili Börjesson kontaktperson för Leader i stadsdelen presenterade sig på mötet. 

Kontaktuppgifter till Emili Börjesson: emili.borjesson@vastra.goteborg 

8. Övriga frågor 

 Turisttrafik. Frågan om ökat tryck på båtarna under turistsäsong diskuterades. 

Det finns en risk att inte komma med båten om det är mycket folk samt en 

säkerhetsaspekt med att det är trångt på kajen. Lösningar som diskuterades var 

möjligheten till att lossa och lasta båtarna snabbare, tätare turer eller att vissa 

turer kanske kan avgå från Stenpiren eller Klippan. 

mailto:anneli.linde@ponf.goteborg.se
http://www.terraetmare.se/
mailto:emili.borjesson@vastra.goteborg


 

Göteborgs Stad, Västra Göteborg, Anteckningar Ö-dialog 3(3) 

 

 Kontaktlista. Karin Greenberg framförde ett önskemål om en kontaktlista som 

klargör person eller förvaltning som ansvarar för skötsel och underhåll av olika 

områden i skärgården. Denna lista är under framtagande och kommer att skickas 

ut till ledamöter i ö- dialogen. 

 Anslagstavlan Södra Skärgården. En Facebooksida med 1776 medlemmar. Karin 

Greenberg har lagt ut information om ö-dialogen på facebooksidan och fått 

direkt respons. Det finns potential att använda sidan för att skapa en dialog och 

få ut information om olika frågor rörande skärgården och ö-dialogen. 

9. Val av representant till nästa mötes förberedelse  

Anna Palmers 25/8 kl. 12.00 

Karin Greenberg 

Ordförande 

Vid anteckningarna 

Jenny Haglind 


