Mejlväxling i november 2018 med den nya handläggaren på Park o Naturförvaltningen. Det äldsta står nederst!
*********************************************************
Sänt 15 november till Shanaz Hasan
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 hävdat.
Shanhaz,
Med respekt för att du är ny på posten och inte har hunnit sätta dig in i ärendet så kan vi ändå
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
*********************************************************
Mottaget 5 november från Shanaz Hasan
Hej Britta,

Nej, det tror jag inte att vi har gjort. Jag har nyligen tagit över efter Anneli när det gäller
offentliga toaletter. Tyvärr kunde jag inte vara med på mötet eftersom jag kände att jag inte
hade så mycket att informera om med den informationen jag sitter på som ny. Jag har inte
skickat några mötesförslag eftersom jag fortfarande inte är helt insatt i frågan gällande
toaletter på södra skärgården. Några chefer från park och naturförvaltningen vara med på Ö
dialogen och pratade om bland annat toaletterna på södra skärgården, är det något ni var med
på?
Vad är det för information som ni behöver veta gällande toaletter så ska jag svara efter bästa
förmåga.
Med vänliga hälsningar
Shanaz Hasan
Teknisk förvaltare Göteborgs stad
*************************************************
Skickat: den 5 november 2018 till Shanhaz Hasan
Ämne: toaletter på Styrsö
Hej Shanaz!
Vi har väl inte "talats vid" tidigare vad jag kommer ihåg? Jag representerar Styrsö i
Samverkan och Toalett-gruppen.
Det var synd att Du inte kunde komma till vårt förra möte. Vi väntar på att Du ska föreslå
några datum som vi kan träffas inne hos Dig för att ge Dig våra synpunkter på toa-frågan. Du
kanske redan har skickat ut datum och jag har missat det??
Vi ska ha möte i Styrsö i Samverkan nästa vecka och jag skulle vilja informera alla om vad
som är aktuellt beträffande toaletterna i Södra Skärgården. Och kanske kunna informera dem
om vilka datum Du har föreslagit för en träff?
Britta Allgurén

