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Kommunala toaletter i Södra skärgården – svar på kommentarer
Vi tackar för Jakob Andreassons kommentar till vårt brev. Vi är dessvärre inte nöjda med vad
som sägs, utan önskar en snabbare hantering av detta gamla problem.
Vi konstaterar att det är Park o naturförvaltningen och dess beslutande nämnd som skall
ansvara för toaletter på sådana platser där det finns ett offentligt behov. Ingen annan!
Vi känner till att projektledaren för ”Göteborgs Skärgård” engagerade sig starkt i frågan om
toaletter vid båtterminalerna, men vi var ytterligt förvånade över hur fördelningen av det
tillfälliga anslaget skedde. Tre toaletter på Bratten, där det redan finns en och tre toaletter på
Skäret, där behovet är minst och ingen enda på Tången där behovet är likartat med Bratten! Vi
har inget förtroende för ert påstående med ”avsikt att utreda… var det kan finnas behov under
2017”. Det innebär ytterligare fördröjningar till en godtagbar lösning. Vi har hört allt detta så
många gånger genom åren, så nu får det vara slut med förhalandet och skyllandet på andra!
Er samverkan med andra förvaltningar är som vi kan se det av mindre värde för resultatet,
eftersom ingen annan än Park o naturförvaltningen och dess beslutande nämnd har varken
ekonomi eller resurser att lösa frågan. Det ligger i livsbetingelserna för de företagare som
försöker att livnära sig här ute i Södra skärgården att vi kan ta emot och serva de som kommer
hit. En båtterminal är en offentlig plats där det måste finnas minst en offentlig toalett som
fungerar året om. Det är fullkomligt uppenbart och behöver inte ”utredas”. Toalett är
självklarhet för t ex Göteborg & Co som har att förvalta våra turistströmmar och saken måste
anses ha högsta prioritet.
Eftersom vi skrev till förvaltningschefen hade vi förväntat oss svar från henne. Vi hade också
förväntat oss ett svar från nämndens politiska ordförande och ett annat från den politiska
oppositionen. Eller råder måhända politisk enighet att trakassera oss härute i vår del av
kommunen och våra kunder?
Som vi ser det behövs inga fler utredningar, utan vad som skall till nu är spadar att gräva
grunder till toaletter med. I den mån vår samverkansgrupp kan bistå med något så är det
fackkunskap på plats. Vi vill därför inbjuda de beslutsfattare som äger frågan till studiebesök
på Styrsö om och när det kan passa – ju förr desto hellre. Vi behöver alltså verkstad och inte
mera prat!
Vi emotser ert svar före 20 december med förslag till tidpunkter då vi kan sammanträffa med
beslutsmässiga representanter för Park och Natur på Styrsö Tången.
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