Rapport från stormöte på Donsö 2016-03-21 angående P-bolagets
information i ärendet med P-platser på Saltholmen *******************
Mötet hade samlat närmare 320 personer och höll på i 2,5 timmar. Ett uttalande som
framfördes i början på mötet gick ut på att P-bolaget bör börja om tillsammans med oss
och med våra behov som utgångspunkt mottogs med jubel, varefter P-bolaget inte fick
chans att övertyga. Öborna är kraftfullt eniga om att det som behövs är fler p-platser!
Jan Kaaling som är styrsöbo och sakkunnig i dessa frågor, har skrivit följande
betraktelse angående sammankomsten.
Mötet blev mycket bättre än vad kunde befaras med tanke på mängden deltagare och att
tydligen en viss hotbild fanns mot P-bolagets representanter. Vi var en grupp med folk från
Donsö, Styrsö och Köpstadsö som hade förberett ett antal frågor som vi ville framföra och
som också avsåg att hålla en sansad ton för mötets genomförande. Vi lyckades väl med det
tycker jag.
Ett uttalande från vår sida lästes inledningsvis upp av Christian Nilsson, Donsö, där han
underströk uppfattningen att vi motsätter oss P-bolagets förslag om villkorsändring och att vi
inte är beredda att ingå i en referensgrupp som bara syftar till att följa och utvärdera Pbolagets förslag till försöksverksamhet.
I den efterföljande diskussionen kunde noteras att enigheten var total från skärgårdsbornas
sida. Det som kunde befaras, att olika grupper (de med områdestillstånd kontra de med fasta
platser) skulle agera mot varandra, uppstod inte över huvud taget. Alla som yttrade sig (utom
en boende på Saltholmen) ställde sig bakom kravet om att det är fler P-platser som behövs. Ett
tricksande med villkorsändringar av de fasta platserna accepterar vi inte. Vi är inga
försökskaniner!
Väldigt många boende beskrev sin livssituation och hur den skulle komma att påverkas av Pbolagets förslag. Det gjorde de på ett utmärkt sätt. Jag tror att det tog skruv på de närvarande
politikerna. De sade inte så mycket själva, men det ligger i sakens natur. De kommer nu att gå
hem till sina respektive partier och redovisa detta kompakta motstånd mot P-bolagets förslag
och därvid ställa frågan; kan/bör vi hålla fast vid vår linje eller ska vi fundera på att ändra
den?
Jag är optimistiskt lagd och tror därför på det senare. Vi har de sakliga argumenten på vår sida
och nu handlar det bara om skärpa och uthållighet gentemot Göteborgs Stad. Ett antal
Donsöföretagare har för sin del gjort klart att de är beredda att driva frågan ”ända in i kaklet”.
De finansierar för Skärgårdens gemensamma bästa (och inte för egen sak) det juridiska stöd
som krävs för den fortsatta processen. Jag hoppas att nu resten av Skärgården krokar arm med
oss som driver frågan – då är jag övertygad om att vi äntligen kommer att lyckas!
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