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Toaletterna på Södra skärgården, Styrsö Tången
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SH, TH och TC från park- och naturförvaltningen (PoNF) träffade GA, BC och PA
ur Styrsö i samverkan (SiS) vid färjeläget på Styrsö Bratten på morgonen den 9
oktober 2019.
Man började med att prata om besökets upplägg och syfte; att PoNF och SiS på plats
tittar på behoven av, och de fysiska förutsättningarna för, att anordna permanenta
offentliga toaletter på Styrsö.
Bakgrunden är att SiS på mötet i februari uttryckte en önskan om att ha samråd med
PoNF innan man anlade nya offentliga toaletter på Styrsö, och att PoNF tagit på sig
att utreda frågan om en möjlig ny permanent offentlig toalett på Styrsö.
Medlemmarna från SiS hade lagt upp en tur runt ön med ett antal stopp för att visa på
potentiella platser för permanenta toaletter och förklara hur man ser på dagens
situation. Resan skedde med golfbilar under guidning av BC och PA.
Det första stoppet var den nya offentliga toaletten vid färjeläget på Styrsö Bratten.
Toaletten uppfattades som positiv, men det uttrycktes en oro inför snöröjningen och
att den ursprungliga skyltningen inte var tillräcklig, och SiS hade därför satt upp en
ny skylt på kortsidan. Man lyfte här även den generella frågan om att dagens
skyltning till de offentliga toaletterna på ön anses vara för dålig.
Det andra stoppet var vid Styrsö Skäret, där det fanns en äldre byggnad med
fungerande toalett. Enligt uppgift tillhörde marken Göteborgs kommun, men PoNF
menade att det var osannolikt och tog på sig att kolla upp saken.
Det tredje stoppet var på Styrsö Tången där man började med att titta på den
pumpbyggnad där Trafikkontoret förvaltar marken. Sedan bjöds på kaffe på
Båtebackens café och man tittade tillsammans med Henrik Bergdén på de toaletter
som caféet har idag och pratade om hur de ser på behoven framöver, och deras planer
för framtiden. PoNF tog på sig att undersöka vem som äger flaggstången vid Styrsö
Tången.
Nästa stopp var vid bollplanen, där man träffade på medlemmar ur Styrsö Bollklubb
som berättade om sina lokaler och planerna för framtiden. Man konstaterade att de
fina vandringslederna på ön som anlagts av bollklubbens medlemmar är mycket
uppskattade, och att det i anslutning till dem kan uppstå ett ökat behov av toaletter.
Dagens sista stopp var i hembygdsgården vid Styrsö Bratten där det böjds på fika och
man fick ta del av utställningen om Styrsöbolaget.
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Andra frågor som lyftes under besöket var bland annat SiS önskemål om tydligare
skyltning av befintliga offentliga toaletter på Styrsö. Det finns för både för få skyltar
och kartor över var toaletterna är placerade.
En annan synpunkt som SiS uttryckte var önskan om flera året-runt-öppna offentliga
toaletter på Styrsö. Det kommer besökare under hela året till Styrsö och att de
offentliga toaletterna inte är öppna ses som ett potentiellt hinder för att få fler
besökare under lågsäsong.
Det har även uttryckts önskemål till SiS från samverkansgrupper på andra öar i södra
skärgården om att de önskar få samråda med PoNF om sina behov kring offentliga
toaletter. DC och GA utbytte därför kontaktuppgifter.
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