
 
 

Minnesanteckningar från ö-samråd 1 juni 2021 
Datum: Tisdag, 1 juni, kl. 18.00  

Deltagare från följande öar: Rörö, Hälsö, Björkö, Öckerö, Grötö, Fotö 

 

Information från ö-råden om kommande sommar  

Ö-råd 

Respektive ö-råd berättar kort om vad som är på gång i sommar. Till exempel om det är nya 

satsningar eller projekt på gång som kan vara av intresse för de andra ö-råden och Öckerö 

kommun. 

 

Rörö – en del saker som inte blir av i sommar också, café och fiskaffär igång. En del 

aktiviteter igång i sommar. Midsommarfirandet inställt. Orienteringstavla på ön för att visa 

vad som finns på Rörö arbetar vi på. Tittar över boende, bättre service i butiken.  

 

Hälsö – Tanken är att inviga bastun och parken som är renoverad med hjälp av kommunen. 

Två invigningar som vi väntar med på grund av pandemin. Bastun har börjat hyras ut till 

Hälsö Vänners medlemmar.  

 

Björkö – Turistnumret av Björkö nytt är precis avslutat. Väldigt mycket på gång med 

aktiviteter. Björkö samverkan har en paraplyorganisation, projektledare som fokuserar på 

olika delar. Hamn, ishus, fiskeboa med servering samt alla våra slingor som utvecklas mer. 

Frisbee-slinga är utlagd på Björkö.  

 

Öckerö – Lugnt under sommaren.  

 

Grötö – Troligtvis inget midsommarfirande. Pågår byggnation på Grötö, transporter osv. 

Bekymrade över vägarna. Bostadsrättsföreningen är en del. Gläntan på Grötö – restaurang, 

efter midsommar öppet varje dag.  

Mycket hemestrar. Fåren betar på ön och håller öppet markerna. Arbetsdag i lördags där 

hamnen fixades till.  

 

Fotö – Projektgrupper/fokusgrupper i styrelsen. Husinventeringsprojekt där vi hittade 

bilder på de 60 äldsta huset på Fotö som har sammanställts till en bok.  

 

Bygger en bastu vid hamnen. Klar någon gång i höst.  

 

Länsstyrelsen försöker få till ett naturreservat mellan fotö och Vinga. Mejlat ut till de andra 

ö-råden. Midsommarfirandet är inställt. Parkeringen för husbilar är nymålad.  

 

Svar från kommunen: Det är nu en referensgrupp/arbetsgrupp från Länsstyrelsen gällande 

detta. Det pågår ett förberedande arbete för att ta fram underlag.  

 

Svar till Länsstyrelsen från Fotö ö-råd bifogas i anteckningarna. 

 

Satsningar inom folkhälsoområdet i Öckerö kommun  

Lina Johansson, dietist  



 
 

 

Under 2021 har Öckerö kommun fokus på att främja fysisk aktivitet och hälsosamma 

matvanor för att arbeta förebyggande mot flera av de lokala folkhälsoområdena som övervikt, 

fetma och psykisk ohälsa. 

Presentation från mötet bifogas.  

Önskemål om besök/föreläsning får gärna mejlas direkt till Lina.  

Kontaktuppgifter 

Lina Johansson, leg. dietist 

E-post: lina.johansson@ockero.se 

Telefon: 0702-398146  

Johanna Torén  

Folkhälsoutvecklare / social hållbarhet 

E-post: johanna.toren@ockero.se 

Telefon: 031- 97 63 75 

 

Information angående coronaviruset och sjukdomen covid-19  

Andréas Alderblad, säkerhetssamordnare 

Sara Nyrén, kommunikatör  

 

Tillbakablick sedan senaste ö-samrådet i februari och var vi är nu i arbetet med coronaviruset 

och sjukdomen covid-19. Planering inför sommaren 2021.  

 

Tuffare läge efter jag var här i mars, då ökade smittspridningen i kommunen. Tendens vi sett 

att efter ledigheter och jul så brukar smittspridningen öka rejält.  

 

Vaccinering i fas 4 är inledd, ner till 1971 just nu. Efterfrågan på vaccin är högre än 

tillgången. Samarbete med vårdcentralerna. Vaccinationsstatistiken ligger på 50 % som fått 

dos 1 i Öckerö kommun.  

 

Dagsläget i våra verksamheter 

Socialförvaltningen 

Lugnt läge. Provtagning/snabbtester av alla besökare på äldreboendet. Personal arbetar efter 

gällande rutiner från Vårdhygien. Alla boenden är fullvaccinerade. Dos 2 kommer till 

personalen inom de närmsta veckorna.  

 

Barn och utbildning 

 100 % fysisk närvaro i enlighet med råd och rekommendationer.  

 Undviker att blanda klasser, osv.  

 Arbetsgrupp inom skolan som stödjer arbetet kring smittspårning.  

 Öppna förskolan är åter öppen. Fritidsgården är åter öppen.  

 Anpassar verksamheter efter rådande läge.  

 

Samhällsbyggnad 
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 Samhällsbyggnadsverksamheten har flera samhällsviktiga verksamheter som måste 

vara igång för att kommunen ska fungera.  

 Tillsyn av trängsel på matställen. Matställen där det serveras. Hjälper till för att råd 

och rekommendationer ska följas, stickkontroller.  

 

Näringslivet 

 Tolvpunkts-stödpaket. Finns beslut på att det gäller till 30 juni. 

 Möte med gästhamnarna för att säkerställa att det flyter på.  

 Frivilligverksamheten – full gång fortfarande. Hjälper i första hand riskgrupper att 

hämta mat, medicin, samtal osv. Under hela pandemin så har vi haft fler volontärer 

än behövande.  

 

HR 

 Tät kontakt med fackliga organisationer, samarbete med SKR. Håller oss uppdaterade 

gällande lagstiftning.  

 

Övrigt 

 Krisledningsorganisation – möte varje vecka, krisledningsnämnden får rapporter 

varje vecka och möts varannan vecka.  

 Samverkansmöten med smittskydd, juridik, kommunikation osv.  

 Följer de regionala skärpta rekommendationerna till 6 juni. De anpassade 

restriktioner som infördes 1 juni gäller nationellt.  

 För att återgå till normalt samhälle (mitten av september) behövs vaccination.  

 

 Kommunikation kring sommaraktiviteter på ockero.se/sommar.  

 Feriejobb erbjuds för att städa stränder osv.  

 Viktigt att vi håller oss aktiva och utomhus.  

 

Information om Öckerö nya centrum 
Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande 
 
Genomgång av den fördjupade konsekvensbeskrivningen kring en delning av Öckerö nya 
centrum. Powerpoint går att läsa och se i kallelse för kommunstyrelsen, punkt 16: 
Information - Fördjupad konsekvensbeskrivningen kring en delning av Öckerö nya centrum. 
Länk till kallelsen nedan: 
 
https://www.ockero.se/download/18.f0fa26417968d0c6fd149a6/162141233868
9/Kallelse%20kommunstyrelsen%202021-05-25.pdf 
 
Eventuellt beslut fattas i juni, vi kommer återkomma i frågan.  

 

Specialmärken vid tångodling 

Svar från Ten Island Seafarm: 

På sommaren mellan maj och augusti så går det att köra fritt vid odlingen då det ej är någon 

odling i denna sommar. De gula specialmärkerna är där på sommaren så att båttrafiken ska 

lära sig inför den mörkare perioden på året att den ligger där.  
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De har veckade plåtar inuti så de syns på radar, de finns även markerade i sjökortet (eniro 

sjö), har reflexer så de syns vid mörker och vi har även skrivit vårat telefonnummer på ifall 

någon undrar som är där på plats.  

När odlingen är i havet (sep-April/Maj) så ligger den inom de 4 gula specialmärkerna. Repen 

som tången växer på är tydligt markerade med många bojar, man kan säga att det ser ut som 

en simbassäng när odlingen ligger i. 

När man ser bojar på området innanför de gula märkerna så skall man inte passera med båt 

alltså på området mellan bojarna, då det kan finna risk att man kör på ett rep som hänger 

under vattenytan. Det är också därför området skall markeras tydligt med gula 

specialmärken även om det är fullt med bojar när odlingen är i. 

Mer information:  

https://www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/farleder-och-underhall/sjomarken/flytande-

sjomarken/  

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lsNwO-0006SF-3H&i=57e1b682&c=f2GOAMsHinxmTKMWRnvqgIyCq47GeCSwHfoYo9Sq_qRpekgrcjvQuc7uFnylbZcIw3E5NvRzbFfPeUtHCL9l5QIvKChLpgMI16tjv8JXopbWW67FxXn-EupkhBfkWbJ16jpwEqlGjsreS-acFHQm0OLdduWxDBECL_aoKDBmxaiuvRwGI4ZzVb-9Ubtqi4NwPSKsdVt8hRxwC1-IZiywJ53ZBMxHR3IcwEHgKfmR3OvIN-T1zgF_qBX5Et1BAsE9VK9JXAg-8K7yoge2a_McYsJJor3c7ROGn4koujEyE5hBRr-kSF6n6SpbVeFzvmsZ
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lsNwO-0006SF-3H&i=57e1b682&c=f2GOAMsHinxmTKMWRnvqgIyCq47GeCSwHfoYo9Sq_qRpekgrcjvQuc7uFnylbZcIw3E5NvRzbFfPeUtHCL9l5QIvKChLpgMI16tjv8JXopbWW67FxXn-EupkhBfkWbJ16jpwEqlGjsreS-acFHQm0OLdduWxDBECL_aoKDBmxaiuvRwGI4ZzVb-9Ubtqi4NwPSKsdVt8hRxwC1-IZiywJ53ZBMxHR3IcwEHgKfmR3OvIN-T1zgF_qBX5Et1BAsE9VK9JXAg-8K7yoge2a_McYsJJor3c7ROGn4koujEyE5hBRr-kSF6n6SpbVeFzvmsZ

