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Projekt ”Göteborgs skärgård”  

• Bakgrund: Fler besökare genom  ökad marknadsföring – problem med  infrastrukturfrågor 

(färjetrafik till skärgården) samt samhällsservice (toaletter och renhållning ) 

•  Färjetrafiken har utökats med direktfärjor från Stenpiren 

• PoN har löst en akut situation för sommarsäsongen 2016 med hyrtoaletter. Totalt 20 toaletter under 

juni-augusti på Vrångö, Styrsö,Brännö, Asperö och Köpstadsö.  

• Har fungerat väl, alla postiva, få klagomål, kapaciteten har räckt väl. Samarbete med entreprenörer 

fungerat mycket bra. Alla önskemål om placeringar går inte att uppfylla. 

• Avtal har tecknats med Vrångö hamnförening resp Donsö hamnförening som öppnat sina toaletter.  

• Permanenta toaletter på Brännö, Styrsö och Vrångö har öppet under hösten. 

• Utredning av möjligheterna för fortsatt utveckling av toaletterna i skärgården. På kort sikt kan det 

handla om tillfälliga toaletter även sommaren 2017 men på längre sikt behöver antalet fasta toaletter 

utökas och skötseln av dem förstärkas. Finansiering saknas idag 
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• Park och natur ansvarar för papperskorgar på mark som 

förvaltas av park och natur (allmänplats och kommunala bad) 

• Inga papperskorgar  sätts upp inne i naturområden, där det är 

möjligt i entréområden 

• Sommarens extra toaletter har försett med papperskorg 

• Föreningsdrivna bad får bidrag för renhållning mm inkl 

papperskorgar, kan även sökas för naturområden.  

Papperskorgar 
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• Strandstädningen utförs av 2 personer under maj till september samt även av 2 x 4 

ferieungdomar under högsommaren. Personalen har två båtar till förfogande och 

städar stränder utmed hela kusten samt i skärgården oberoende vem som är 

markägare.  

• Under de senaste åren har mellan 800-900 säckar skräp samlats in per säsong. 

Under 2015 samlades mer skräp in; 1300 säckar till en sammanlagd vikt av 13 ton. 

90-98% av skräpet är plast. 

 

 

 

 

 

 

 

Strandstädning 

 

• Staden deltar också i samverkansplattformen Ren 

och attraktiv kust tillsammans med kommuner i 

Bohuslän och som leds av Västkuststiftelsen. Syftet 

är att minska mängden marint skräp, effektivisera 

och utöka strandstädningen, hitta nya 

finansieringsformer, sprida kunskap, utveckla den 

digitala strandstädarkartan mm.  

    PoN medfinansierar projektet, men kan också  få 

visst bidrag för särskilda insatser. 

 

 

 



 

 
 

 

KONTAKT: 

 

Park och naturförvaltningen 

 

Förvaltning och planering 

Naturenheten 

Ingela Gustafsson Enhetschef 

ingela.gustafsson@ponf.goteborg.se 


