
 

 

Minnesanteckningar ö-samråd 23 november 2021 
 

Datum: Tisdag, 23 november, kl. 18.00  

Plats: Stora salen, Nimbus 
 

Närvarande 
 Representanter från: Hyppelns ö-råd, Rörö ö-råd, Hönö, Öckerö ö-råd, Grötö ö-råd, 

Fotö ö-råd, Hälsö vänners intresseförening 

 Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande 

 Rickard Vidlund, kommundirektör 

 Andréas Alderblad, säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare 

 Johanna Torén, folkhälsoutvecklare  

 Sara Nyrén, kommunikatör 

 

Mötet öppnas    

Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande, hälsar välkommen till mötet. Rickard Vidlund 

presenterar sig då detta är första mötet ”live” sedan han tillträdde som kommundirektör 1 

januari 2021. 

 

Information från ö-råden om hösten samt vad som är på gång i vinter  

Sammanfattning punktvis över vad ö-råden tog upp under samrådet.  

 

Öckerö  

 Styrelsemöten på Teams under året och några möten under hösten. Pandemin lägger 

fortfarande locket på.  

 Dialog med samhällsbyggnad om tomten på Gamla Ankaret.  

 Brofrågan har varit uppe för diskussion.  

 

Hönö  

 Agnesedammen har varit aktuell.  

 Vi har även gjort en tillbakablick över vad vi gjort som ö-råd, bland annat debatt om 

skolbyggandet, strandskyddsfrågorna, gångtunneln till Hönö vårdcentral och 

Norgården till Hedensskolan, cykelbana längs Öckerö-vägen med mera. 

 Framöver arbetar vi med anslag till Sudda-dammen och Agnesedammen samt 

handikappsramper på badstränderna för att lättare komma i och ur vattnet.  

 

Rörö 

 Ö-rådet har bland annat arbetat med en informationsfyr som är placerad vid 

färjeläget som beskriver var det finns badplatser osv. Vi arbetar även för att få hit mer 

barnfamiljer för att upptäcka Rörö.  

 Oro kring den kommande vindkraftsparken, fiskarna som berörs av de planerna 

 Dialog med färjerederiet angående turlistan. Dålig information från färjerederiet, 

ingen informationstavla på Burö. Under vintern har vi en vinterturlista. 1,5 h mellan 

varje tur. Framförda klagomål bemöts av ett svar där de tar till sig våra synpunkter 

men det går inte vidare.  



 

 

Hyppeln 

 Instämmer i att det inte fungerat med färjetrafiken under hösten. I nuläget är det 

heller inga trafikmöten mellan Nordöarna och Trafikverket. Önskar stöttning i frågan.   

 Vi arbetar med fortet, mycket uppmärksammat i media. Vägen upp är klar. I övre 

bunkern nu. Sedan kommer vi försöka få tag i saker som varit där. Stort intresse från 

allmänheten.  

 Arbetat med affären under sommaren, även café, öppet nu under vissa dagar i veckan. 

 Inga möten ännu på grund av pandemin, avvaktar lite.  

 

Fotö 

 Länsstyrelsen vill göra naturreservat utanför Fotö, det vill inte Fotö-borna. 

Hamnföreningen och samhällsföreningen har sagt nej.  

 Nästa grej är förslaget om att tippa miljöfarlig lera utanför Vinga.  

 Boken om Fotö, släpptes i lördags.  

 

Hälsö 

 Utveckla uthyrningen av bastun.  

 Sätter upp julbelysning i parken. 

 Arbetar med frågor från höstmötet. 

 

Grötö 

 I april blir de nya bostäder färdigställda. Informationsmöte på ön. Skrivelse till 

kommunen angående att dubbla befolkningen. Bygglovet är för fritidsbostäder. Tufft 

halvår då allt material körts via vägen, vägarna har påverkats. Vi har dialog med bygg- 

och miljönämnden inför kommande projekt. Händer mycket på ön.  

 Oroliga för vägen under vintern, stora vattensamlingar, om det går att skotta, dålig 

belysning.  

 Parkeringen på Framnäs, skötsel. Möten varje år med kommunen.  

 Väntkuren vid färjan är numera postrum med kodlås.  

 Naturreservatet: Länsstyrelsen har tagit in synpunkter, när det finns ett förslag så 

kommer kommunen ha möjlighet att svara via remiss.  

 

Konceptet ”Trygg i Öckerö kommun” 

Andréas Alderblad, säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare 

Johanna Torén, folkhälsoutvecklare 

 

Bifogar presentation till minnesanteckningarna.  

 

Information angående coronaviruset och sjukdomen covid-19  

Andréas Alderblad, säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare 

 

Andréas informerade om vad som hänt kring coronaviruset och covid-19 sedan senaste ö-

samrådet i september. 


