Gunnlaug Cottingham rapporterar från möte med Ö‐dialogen i oktober 2016

Personliga reflektioner från Ö-dialogen den 13/10 2016
De första besökarna kom från Kretslopp och Vatten. De redogjorde för de möjligheter som
finns till sopsortering och återvinning på öarna. En nyhet från i somras är att det på
återvinningsstationen på Styrsö Skäret nu finns möjlighet att även återvinna glas och
förpackningar. Kostnaden täcks av kommunen eftersom FTI (Förpacknings- och
tidningsinsamlingen) inte är intresserade av att anordna den tjänsten för skärgården.
Kommunen arbetar vidare med att skapa liknande återvinningsmöjligheter på fler ställen. En
stor eloge för detta arbete. Naturligtvis fick de också med sig förslag på förbättringar. Bland
annat uppmärksammades problemet med sommarboende som använder allmänna soptunnor
under vinterhalvåret i stället för att ha ett fortsatt eget abonnemang.
Vrångö transport som entreprenör har i sitt avtal ansvar för att det städas runt de olika
stationerna men vi har alla ansvar för att göra vår del med att lägga vårt avfall på rätt plats och
hålla det snyggt runtomkring.
Park och Natur kom och informerade om toaletter och strandstädning. De blå tillfälliga
toaletterna hade fungerat väl i sommar och vi fick rapporter om mycket kreativt tänkande.
Några idéer fungerade så bra att entreprenören vill bearbeta dem vidare på andra ställen.I år
finansierades toaletterna av ett överskott från vägröjningen tack vare en mild vinter. Till nästa
sommar blir det förmodligen också en temporär lösning men man arbetar på en plan för hela
staden för att öka tillgängligheten till offentliga toaletter. Fler permanenta offentliga toaletter i
södra skärgården finns också med på den listan. Bristen på toaletter på Styrsö Tången blev
återigen en fråga att skicka med.
Det finns möjlighet för näringsidkare att sluta ett avtal med Park och Natur för att öppna sina
toaletter för allmänheten. Motsvarande hjälp kan man få för att ta hand om papperskorgar för
allmänheten. Detaljerna för detta kan ni läsa om i det officiella protokollet.
Strandstädning ansvarar Park och Natur också för och varje år städar de upp mycket plast på
en lång kuststräcka. De arbetar bland annat vidare med att sprida information om hur
allmänheten kan rapportera skräp.
Representanterna från Postnord fick flera frågor angående svårigheten att få paket
levererade ut till öarna. Knuten verkade vara att de saknar avtal med Styrsöbolaget eftersom
Postnord från sin säkerhetsavdelning har höga krav på att någon skall ta ansvar för leveransen.
De lovade att kontakta Styrsöbolaget igen för att se om de kan lösa frågan tillsammans.
Postnord återkommer till nästa möte med Ö-dialogen i december.
Kalvhagskolan
Och så var det då frågan om skolan i skärgården. Jag hade begärt att Lokalförvaltningen
skulle vara med för att kunna svara på alla frågor som finns om Kalvhagskolan och

Styrsöskolan. Så blev inte fallet men jag fick möjlighet att skicka in frågor i förväg så att de
skulle kunna ta reda på svaren. Frågorna fick de nästan en vecka i förväg, men jag fick inga
svar. Delvis på grund av personen som fått frågorna inte skickat iväg dem till Lokalförvaltningen förrän strax innan mötet.
Det som ändå kom fram kan kort sammanfattas så här. Efter en lång process beslutade SDN
västra Göteborg i januari 2016 att Kalvhagskolan skall flytta till nya byggnader i anslutning
till Styrsöskolan och att den senare skall anpassas till dessa förhållanden. Den 14/10 2016,
alltså dagen efter mötet med Ö-dialogen, möter fastighetsstrategen Lokalförvaltningen för ett
startmöte. Detta var ytterligare en anledning till att inga svar kunde ges. Hon lovade dock
komma med svar efter detta möte.
Vi begärde att ett samrådsmöte skall hållas på Styrsö där projektet presenteras och vi kan få
lämna kommentarer. Jag utgår från att det blir så. Jag framförde de synpunkter jag samlat på
mig och hoppas att de tar dem på allvar.
Gunnlaug Cottingham

