
 

 

Till valda öråds- och byrådsrepresentanter 

 

Inbjudan till ö-samråd 
 

Datum: Tisdag, 7 september, kl. 17.15  

Plats: Teams-möte (länk finns i kallelsen) 

 

Förslag till dagordning 

Kl. 17.15 Mötet öppnas    

Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande  

 

Information från ö-råden om sommaren samt vad som är på gång i höst  

Kort information från respektive ö-råd 

 

Information och dialog om Göteborgs skärgårdsled etapp 1  

Sandra Osberg, besöks- och näringslivsutvecklare 

Magnus Jonasson, projektledare för skärgårdsleden 

 

Information angående coronaviruset och sjukdomen covid-19  

Andréas Alderblad, säkerhetssamordnare  

 

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

sjukdomen covid-19. 

 

Information om Trafikverkets åtgärdsvalsstudie väg 155 

Patrik Benrick, Trafikverket 
 
Trafikverket har på uppdrag av Västra Götalandsregionen, i enlighet med den regionala 
transportinfrastrukturplanen för Västra Götaland 2018–2029, genomfört en 
åtgärdsvalsstudie för väg 155, delen Torslanda–Öckerö. Utredningen påbörjades i juni 2018. 
Nu är slutrapporten från Trafikverket klar. Patrik Benrick berättar mer om 
åtgärdsvalsstudien för väg 155 med fokus på utredningens resultat och vad Trafikverket drar 
för slutsatser. 
 
Här går det att läsa slutrapporten: https://www.ockero.se/nyheter/bo-trafik-och-
miljo/2021-07-02-trafikverket-slutrapport-for-atgardsvalsstudien-for-vag-155-torslanda-
ockero 
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Information om mötet  

Eventuella ärenden till dagordningen ska skickas in som senast 1 vecka före ö-samrådet till 

kommunservice, kommun@ockero.se. 

 

Under informationspunkterna är alla deltagares mikrofoner avstängda. Frågorna besvaras 

om det finns möjlighet efter informationspunkten, om tjänstepersonen som är på plats kan 

besvara frågan omgående, annars återkopplar vi inom kort. Deltagare kan ställa frågor i 

chatten alternativt ställa frågan efter informationspunkten.  

 

Om du vill ställa frågan muntligt får du gärna använda funktionen handuppräckning. Du kan 

även anmäla att du har en fråga i chatten. Du kan själv behöva slå på din mikrofon i mötet 

när du har blivit tilldelad ordet.  

 

Teams-möte, länk till mötet samt information om mötet 

Microsoft Teams-möte  

Jobba på datorn eller mobilappen  

Klicka här för att ansluta till mötet  

Läs mer | Mötesalternativ 
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