2017-12-21

P-bolaget höjer skatten
Södra Skärgården har alltid styrts av herrar på fastlandet. Undantaget är de ca 100 år då vi
var egen kommun – ljuva tid! Göteborgs kommun har idag rätten att beskatta oss och en
av dess aktörer – P-bolaget – gör verkligen sitt värsta!
Mer än i andra stadsdelar är de flesta i vår skärgård beroende av bil iland för sin försörjning
och deltagande i samhället. Men parkeringsmöjligheterna på Saltholmen är grovt
underdimensionerade och bryskt övertaxerade. Avgifterna höjdes 1 jan 2017 och nu skall de
höjas igen. 800 kr per månad skall ett vanligt P-tillstånd kosta. Dessutom höjer P-bolaget
”avgiften” för felparkering till som minst 600 kr och max 1.100 kronor (GP-Debatt 21/12).
Det högre beloppet motsvarar en hel dags nettolön för en medelinkomsttagare!
I dagens Göteborgs-Posten har våra protester tagits upp i en
artikel – Läs här!
Vi har en genomgång av Saltholmens parkeringsomständigheter
på vår webbplats som du kan läsa här.
På Hembygdsföreningens hemsida kan man läsa om tiderna då
vi stod under kommendanten på Älvsborgs slott och andra fina
herrar som beskattade oss. Man kan läsa om krigen på 1600- och
1700-talen då danska knektar kom hit och plundrade.
De som styr och ställer idag med våra P-avgifter finner du i
tabellen nedan. Tala gärna om för ”din” politiker vad du tycker!
Peter Andersson

Fakta P-bolaget

Göteborgs Stads Parkering AB
ägs av Göteborgs stad.
Tillsammans med Higab,
Älvstranden Utveckling och
GöteborgsLokaler ingår vi i
område Lokaler i koncernen
Göteborgs Stadshus AB. Higab är
område Lokalers moderbolag.
Verksamheten styrs av
ägardirektiv från kommunfullmäktige och genom stadens
parkeringspolicy. Styrelsen utses
av kommunfullmäktige och väljs
vid årsstämman.
Vinst för 2016;
131 miljoner kronor.

Ordinarie styrelseledamöter i Parkeringsbolaget:
Jesper Jonsteg (MP), ordförande
jesper.jonsteg@p-bolaget.goteborg.se
Gertrud Ingelman (V), 1:e vice ordf
gertrud.ingelman@p-bolaget.goteborg.se
Mirzet Tursunovic (M), 2:e vice ordf mirzet.tursunovic@p-bolaget.goteborg.se
Lena Malm (S)
lena.malm@p-bolaget.goteborg.se
Anneli Rhedin (M)
anneli.rhedin@p-bolaget.goteborg.se
Olof Lindgärde (L)
olof.lindgarde@p-bolaget.goteborg.se
Parisa Rezaeivar (S)
parisa.rezaeivar@p-bolaget.goteborg.se
Suppleanter:
Lennart Sjöstedt (S)
Hayder Al-Kattan (M)
Jonas Forslind (S)

lennart.sjostedt@p-bolaget.goteborg.se
hayder.al-kattan@p-bolaget.goteborg.se
jonas.forslind@p-bolaget.goteborg.se

Styrsö i Samverkan företräder de flesta föreningar på Styrsö och verkar för utökad dialog mellan öbor och
beslutsfattare. Kontakt: info@styrsosamverkan.se • www.styrsosamverkan

