
 

 

Minnesanteckningar från ö-samråd 7 september 2021  
Närvarande 

 Representanter från: Fotö ö-råd, Öckerö ö-råd, Grötö ö-råd, Kalvsunds allmännyttiga 

samhällsförening, Björkö samhällsförening, Hälsö vänners intresseförening, Knippla 

ö-råd och Rörö ö-råd.  

 Kommunstyrelsens presidium: Jan Utbult, Maria Brauer och Jennie Wernäng 

 Rickard Vidlund, kommundirektör 

 Andreas Alderblad, säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare 

 Sandra Osberg, besöks- och näringslivsutvecklare  

 Magnus Jonasson, projektledare för skärgårdsleden 

 Sara Nyrén, kommunikatör  

 Patrik Benrick, utredningsledare, Trafikverket 

 

Mötet öppnas  

Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande, hälsar välkommen till ö-samrådet. 
 
Information från ö-råden om sommaren samt vad som är på gång i höst  

Fotö 

Det har inte hänt så mycket sedan senaste mötet. Bastun är inte riktigt klar.  Det har funnits 

gott om ställplatser under sommaren. Vi jobbar mycket med frågan kring att göra ett 

naturskyddsområde mellan Fotö och Vinga som även nämndes vid förra mötet.  

 

Öckerö 

Vi ser fram emot redovisningen av Trafikverket kring åtgärdsvalsstudien. Väntar in att fler 

restriktioner släpps i slutet av september.  

 

Grötö 

På Grötö pågår ett stort projekt med 24 lägenheter. Många turister i sommar som 

”hemestrat”, vilket innebär att det varit trångt på vägarna. Vi har haft ett bra samarbete med 

färjepersonalen under pandemin.  

 

Kalvsund 

Instämmer med Grötö om färjan under pandemin. Det har varit en bra sommar med färjan 

trots många turister. Vi har inte haft några evenemang på Kalvsund i sommar på grund av 

pandemin. Vi har förbättrat våra sandstigar.  

Vi vill lyfta arbetet med vår spolplatta på hamnen. Det är ett miljövänligt sätt att spola av 

havstulpaner från båten utan att det blir någon miljöpåverkan.  

 

Björkö 

Vi har haft det bra i sommar, mera öppet och tillgängligt i år. Många gäster både i hamnen 

och på våra vandringsleder. Vi håller på och försöka bygga centrumtomter privat. Nu pågår 

även samråd kring den fördjupade översiktsplanen över Björkö.  

 

 



 

 

Hälsö 

Vi har haft det lugnt men lyckats färdigställa vår bastu som nu går att bruka. Även andra än 

Hälsös vänner har möjlighet att hyra. Vi har fått ordning på parken och där har planterats 

bärbuskar osv som barn kan njuta av. Vi ser framemot att ha vårt ordinarie höstmöte i höst.  

 

Knippla 

Vi har aldrig haft så mycket besökare som under sommaren i år. Det har varit dagturister, 

husbilar och båtturister. Det har varit mer personer än vanligt på vår kommunala badplats. I 

höst ska vi tillsammans med Rörö och Hyppeln ha dialog om Nordö-leden för att behålla den 

i nuvarande omfattning. Eventuell byggnation på gamla varvsområdet, sammanställning 

under hösten av samrådet.  

 

Rörö 

Vi har haft många besökare i sommar. I år har vi genomfört vår boule-turnering genom att 

sprida ut turneringen med några lag i taget, anpassat till läget. Rörö IF har gjort en ny 

tennisbana. Vi har även en ny informationsfyr. Vi jobbar vidare med färjetrafiken. Några 

utomhusaktiviteter för boende framöver är inplanerade.  

Rörö ö-råd arbetar för att locka fler barnfamiljer till ön framöver.  

 
Information och dialog om Göteborgs skärgårdsled etapp 1  

Sandra Osberg, besöks- och näringslivsutvecklare  
Magnus Jonasson, projektledare för skärgårdsleden  
 

 Bifogar presentation från mötet.  

 Ö-rådsrepresentanterna på Hönö, Öckerö och Hälsö är välkomna att bjuda in Magnus 

för att prata mer om förvaltningen av skärgårdsleden. Det går att kontakta Magnus på 

magnus.jonasson@email.com 

 Hälsö påminner om att det är viktigt att få till rätt namn på rätt plats och att gärna 

stämma av med ö-råden så att skyltar får rätt namn.  

 
Information angående coronaviruset och sjukdomen covid-19  

Andréas Alderblad, säkerhetssamordnare  
 

Senast vi träffades var 1 juni. Semestern och sommarlov har passerat. Lättnader i regelverken 

trädde i kraft från 1 juli till exempel folksamlingar, lyfta begränsningar på matställen, ökade 

öppettider mm. 

Dagsläget i våra verksamheter 

Socialförvaltningen 

 Det har varit lugnt under sommaren, vaccinationsgraden är hög i Öckerö kommun. 

Idag har minst 85 procent fått minst 1 dos av de som är över 18 år i Öckerö kommun. 

 Personal arbetar på enligt gällande vårdrutiner kring skyddsutrustning osv. 

Snabbtester fortfarande minst september ut. Vi fortsätter att vara flexibla och 

anpassar oss efter rådande läge.  

Utbildnings-, kultur-, och fritidsförvaltningen 

mailto:magnus.jonasson@email.com


 

 

 Skolorna är igång igen och varit några veckor efter sommarlovet. Det går inte att se 

någon ökad smittspridning efter skolstart.  

 Förvaltningen följer råden från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra 

Götaland gällande planering och utförande. De har fortsatt regelbunden kontakt med 

Smittskydd Västra Götaland.   

Samhällsbyggnad 

 Ingen påverkan på verksamheterna. En oro inför sommaren var ökade passagerare 

för båttrafiken, vilket löst sig genom information och fysiska begränsningar. 

Fortsätter vara stöd åt föreningarna. 

Besöks- och näringslivsenheten 

 Det fanns oro för trängsel inför sommaren. Högt ”hemestrande” i Öckerö kommun. 

Inga stora incidenter eller händelser under sommaren. Kontakt och stöd till 

näringsliv, butiker, gästhamnar mm. 

HR/personal 

 Feriejobbare fanns i våra verksamheter i sommar med anpassade arbetsrutiner till 

exempel ökat antal handledare och transporter för att minska trängsel osv. 

Övrigt 

 Öckerö kommun har satsat i sommar för att skapa forum och uppmuntrar till fysisk 

rörelse, till exempel utökat fritidsbanken, dietist, aktivitetssamordnare, rörelseträning 

för äldre samt barn för att förebygga ohälsa. 

 Kommunikationsmässigt aktiva internt och externt hela sommaren. 

 Kommunledningsgruppen och krisledningsnämnden har haft beredskap och givit 

Öckerö kommun lägesbild hela sommaren. Fortsätter följa antalet bekräftade fall i 

Smittskydd Västra Götalands statistik.  

 Öckerö kommun har tills i november ett samarbete med Svenska kyrkan + 

frikyrkorna i volontärverksamheten. Avstämningar med samordnarna regelbundet 

gällande behov.  

Mer information 

 Här går det att hitta statistik från Västra Götalandsregionen: 

https://www.vgregion.se/covid-19-corona/statistik-covid-19-i-vastra-gotaland/ 

 Regeringen gick idag, via presskonferens, ut med att steg fyra i regeringens 

avvecklingsplan träder ikraft från och med 29 september. Det går att läsa mer om här: 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-

coronapandemin/regeringens-plan-for-avveckling-av-restriktioner/ 

 

Information om Trafikverkets åtgärdsvalsstudie väg 155 

Patrik Benrick, Trafikverket 

https://www.vgregion.se/covid-19-corona/statistik-covid-19-i-vastra-gotaland/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/regeringens-plan-for-avveckling-av-restriktioner/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/regeringens-plan-for-avveckling-av-restriktioner/


 

 

 
Presentation om Trafikverkets åtgärdsvalsstudie kring väg 155 bifogas.  
 
Vi hoppas på att Patrik Benrick kan delta vid kommande kommunfullmäktige för att fler ska 
få möjlighet att ta del av presentationen. 
 
Kontaktuppgifter 
Patrik Benrick, Trafikverket 
patrik.benrick@trafikverket.se 
 
Frågor som inte besvarades under mötet 

Trafik 

Annie Bedö, enhetschef Trafik och Fritid: 

Om det är någon specifik fråga där vi kan nyttja ö-rådens kompetens så har vi kontakt med ö-
råden. Till exempel om det är en fråga som påverkar en viss ö mycket.  

Vi har annars inga regelbundna möten med ö-råd förutom med Kalvsund och Grötö gällande 
Framnäs parkering.  

 
Toaletter på färjor  

Camilla Rydenskog, enhetschef Båttrafik:  

Vi har haft toaletterna stängda när det var en stor smittspridning i kommunen. Under tiden 
de var stängda så gick det vid ett akut nödläge att be däcksman att öppna. Sedan i försomras 
är de öppna igen.  
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