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Kommunala toaletter i Södra skärgården
Vi tillskriver er för att få besked och åtgärder om nödvändiga kommunala toaletter i första
hand på Styrsö. Sådana saknas vid två av tre båtterminaler, vilket inte kan accepteras.
SiS är en samverkansgrupp på Styrsö som verkar för dialog mellan befattningshavare och
styrsöborna. Vi har nu tillsatt en arbetsgrupp för att vid båtterminalerna få till stånd offentliga
toaletter. Sådana saknas på Skäret och framför allt på Tången. Denna fråga har varit aktuell i
åtskilliga år, men några kommunala åtgärder har inte vidtagits, utan frågan har bollats än hit
och än dit mellan de kommunala förvaltningarna. Men nu får det vara slut med det!
I år skapade kommunen ett tillfälligt projekt som gick ut på att sätta tre provisoriska
bajamajor på Bratten, där det redan finns en permanent toalett och tre på Skäret. På Tången
blev det inte nåt!
Vi noterar allt fler besökare till Södra skärgården och Styrsö, inte bara under sommartid, utan
året om. Internationella turister skickas hit av turistbyråerna i stan och Styrsöbolaget
transporterar hit folk i en strid ström. På resesajten TripAdvisor är Göteborgs skärgård
kommunens resmål nummer ett sedan flera år. Göteborg & Co anvisar vårt område som en
ytterst besöksvärd destination.
Vi välkomnar detta, för vi vill gärna dela med oss av vår natur och den unika skärgårdsmiljön.
Våra företagare behöver kunder och våra naturstigar kan användas av många. Men det är
skämmigt att vi inte kan tillgodose de allra mest primära behoven.
Vi har hjälpt kommunen med att anlägga motionsleder på ön. Gruppen Stigfinnarna har under
många år planerat och utfört dessa stigar utan kostnad för kommunen. De första åren
sponsrade kommunen en flismaskin för att mala ned träd som de röjt, men sedan tre år tar
man ut hyra för maskinen. Hur gör andra stadsdelar? Har de några personer som utan krav på
ersättning anlägger och underhåller allmänna motionsslingor? Det enda vi begär härute är
permanenta toaletter för turister som visas hit av kommunen! Det behövs inga så fina som på
Vrångö och på Skäret kan en toalett säkert inrymmas i den byggnad som kommunen redan
använder. Fast på Tången måste det till en separat byggnad och det måste beslutas nu med
byggstart, så att det kan vara klart till sommaren.
Detta mejl skickas till tre ledande personer och vi förväntar oss tre svar under november.
Dessa kommer att publiceras på vår hemsida för styrsöbornas och allmänhetens kännedom.
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