4 sidor per 22 januari

Dialog Toa-frågan Styrsö och Park o Natur
den 14 nov 2018
Hej igen Shanaz!
Nu har vi haft möte i Styrsö i Samverkan och det föll på min lott att kontakta dig igen.
Mycket riktigt var det representanter från Park och Natur på Ö-dialogen. Det visade sig att de
inte var pålästa i ärendet så det blev ingen bra dialog. Sorgligt! Vi, i Toa-gruppen har under
flera år kämpat för fasta toaletter, sammanställt statistik på antalet resande till och från Styrsö
under sommarmånaderna (med hjälp av Styrsöbolaget). Anvisat kommunal mark där man kan
sätta upp toaletter. Skrivit flera gånger till Park och Natur, Kommunstyrelsen.
Resandeströmmen till Skärgården ökar konstant. Inte bara på sommaren utan hela året.
Naturligtvis är den största ökningen sommartid. All dokumentation finns hos dig.
Man har, från kommunens sida, trots allt satt ut Baja-major under sommaren och ändrat
öppethållandetiden på den fasta toaletten på Bratten till året-runt- öppen. Dessvärre är den
ENDA FASTA året-runt-öppna toaletten nu stängd pga markarbete runt omkring. Så just nu
finns ingenstans på hela Styrsö där man kan uträtta sina behov. Vad tror du händer? Jo,
desperata turister ringer på hos oss bofasta och frågar om de kan få låna toaletten. Så kan vi
inte ha det längre! Dessutom har PoN, för flera hundratusentals kronor, gjort en utredning
om toaletter i hela Södra Skärgården och kommit fram till det vi i toa-gruppen hela tiden har
framfört.
Så vad sker? Jo kommunen har beslutat att det inte blir någon fast toalett på Tången dit 1000tals turister kommer. Den enda fasta toaletten på Bratten ska ersättas med en annan. Det
hjälper inte folk att det blir en ny, större (?) toalett på Bratten när man befinner sig 2 km
därifrån, Tången, då behovet uppstår. Vi vill veta hur ni har resonerat innan ni fattade
ovanstående beslut tvärt emot vad utredningen och vi bofasta har menat.
Shanhaz,
Med respekt för att du är ny på posten och inte har hunnit sätta dig in i ärendet så kan vi inte
godta de skälen längre. Dags för dig att sätta dig in i vårt problem. Vi kommer att besöka dig
för diskussion. (och kanske låna toaletten!:-))
Mötestider?
Hälsningar
Britta Allgurén, Henrik Bergdén, Peter Andersson
för Toa-gruppen och Styrsö i Samverkan
_________________________

Hej Lena!
Som du vet så har vi i Toa-gruppen på Styrsö tillskrivit Shanaz Hasan. Du ser även det brevet
härunder. Enligt Shanaz är du informerad om detta brevet och du skulle kontakta oss. Vi är
representanter för Styrsö i Samverkan och vill nu ha svar på de frågorna som du ser i
nedanstående brev. Vi är trötta på att bli negligerade.
Hur har ni resonerat? vi vill veta hur ni har tänkt och varför det blir som det blir med
toaletterna på Styrsö.
Vi ser fram emot ett gott samarbete och klarläggande uppgifter. Vi står till ditt förfogande.
Hälsningar
Britta Allgurén
____________________
Den 2018-12-05 kl. 16:30, skrev Lena Jakobsson:
Hej!
Vi är ännu inte helt säkra på budget och mål för 2019, jag kommer att svara er när vi har lite
klarare riktlinjer att utgå från.
Jag är sjukskriven nu och tom nästa vecka.
Ni kan tidigast få ett svar veckan före jul.
Med vänlig hälsning, Lena Jakobsson
_____________________
11 jan 2018
Nästa vecka ska vi i Styrsö i Samverkan ha ett möte för allmänheten här på Styrsö. Vi vill då
kunna informera om hur ni inom Park och Natur kommer att behandla den, för oss, mycket
viktiga toalett-frågan. Vi är fruktansvärt trötta på att behöva upplåta våra privata toaletter för
turister. Och inte heller vill vi längre se någon stå och urinera utmed vägkanten.
Det är kränkande för alla turister som skickas ut i skärgården att inte kunna uträtta sina behov
på en toalett!!
Den enda vinteröppna toaletten på Styrsö har nu varit stängd i flera månader och vi har många
turister även vinter-tid numera.
Så vad säger du? Om du fortfarande är sjukskriven så vänligen hänvisa oss högre upp i
hierarkin så att vi kan få ett svar nu. Budgeten ska ju vara klar nu.
Vänliga hälsningar
Britta Allgurén för Toa-gruppen i Styrsö i Samverkan
_______________________
Hej igen Lena!
Eftersom du inte har hört av dig så skickar jag brevet igen. Tisdag den 15/1 behöver jag ha ett
svar för att kunna informera folk om ditt svar alternativt att du inte hör av dig.Hälsningar
Britta
_______________________

Från: Britta Allgurén <britta.m.allguren@gmail.com>
Skickat: den 17 januari 2019 11:22
Till: Jakob Andreasson <jakob.andreasson@ponf.goteborg.se>; Lena Jakobsson
<Lena.Jakobsson@ponf.goteborg.se>; 'Peter Andersson' <peter@anderssons.it>; Henrik
Bergdén <henrik.bergden@telia.com>; Gustaf Asplund <gustaf.asplund@abakoip.se>
Ämne: Fwd: Fwd: Re: toaletter på Styrsö

Bäste Jakob Andreasson!
Vi, Styrsö i Samverkan, Toa-gruppen, tillskriver dig eftersom vi inte får något svar från dina
underlydande i en mycket aktuell fråga. Nämligen toaletter på Styrsö. Enligt uppgifter ska
man som kommunal tjänsteman svara medborgarna "skyndsamt" på ett eller annat sätt och det
kan man inte säga att man har gjort i vårt fall. Anledningen till det?
Jag skickar med vår tidigare konversation så att du kan sätta dig in i vårt problem . Du kan
även få upplysningar genom att tala med Lena Jakobsson och Shanaz Hasan. Och tala med
oss naturligtvis.
Så hur blir det med toaletterna i sommar och, enligt rykte, ska vi inte få några Baja-Major
heller i sommar!! Stämmer det? Ska de stackars turisterna fortsätta att låna våra privata
toaletter och urinera utefter vägkanterna och stigarna. Stackar dem!
Vi i Toa-gruppen är tacksamma om du hör av dig skyndsamt och berättar om era planer.
Vissa påstår att en ny toa-byggnad ska sättas upp på gräsplanen på Bratten. Varför har man
inte meddelat oss detta och fört en dialog med medborgarna?
Hälsningar
Britta Allgurén för Toa-gruppen i Styrsö i Samverkan
_____________________
17 jan 2019Hej!
Ber om ursäkt för sent svar igen, det har varit många ekonomiska diskussioner detta lite
speciella år och det tog lång tid innan Park och natur hade en budget att planera utifrån.Vi
kommer att sätta ut tillfälliga toaletter även denna sommar på ungefär samma platser som vi
gjorde förra året, är det dig Britta vi kan kontakta för avstämning angående placering av
tillfälliga toaletter? Vi ska sätta upp en ny toalett vid Bratten Med vänlig hälsning Lena
Jakobsson
________________

18 jan 2019 Hej Lena!
Tack för ditt svar. Beträffande sommarens tillfälliga toaletter så återkommer jag med besked
till dig efter nästa veckas möte med Styrsö i Samverkan. Det var skönt att höra att det även i
år kommer Baja-Major för jag antar att det är det vi talar om. Ett kusligt rykte har nämligen
slagit ner att det inte skulle komma några tillfälliga toaletter alls denna sommaren. Men då
kan vi slappna av beträffande dem i alla fall.
Det var inte mycket till information om ny toalett på Bratten som du kom med idag. Har det
varit någon medborgardialog? När ska den byggas? Var ska den placeras?
Hälsningar
Britta Allgurén
för Toa-gruppen
______________
18 jan 2019
Hej!
Jaa, det blir ”baja- major” igen. Vi var själva lite oroliga för att vi inte skulle ha möjlighet att
finansiera dessa, men det har som sagt ordnat sig.
Bengt Nilsson hos oss projektleder uppdraget att byta toalett på Bratten, jag har inte haft
möjlighet att prata med honom på ett tag så jag vet väldigt lite om status på projektet.
Vi brukar inte ha medborgardialoger kring det som vi bedömer som mindre förändringar, i
detta fall att ersätta en toalettbyggnad med en annan i samma område som den gamla legat.
Bygglovsförfarande har naturligtvis genomförts och genom den processen har berörda
lämnats möjlighet att yttra sig

Med vänlig hälsning
Lena Jakobsson
Enhetschef Parkenheten
031-3655785

Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad

