
 

 
 

Minnesanteckningar från ö-samråd 22 november 2022 
 
Datum: tisdag, 22 november, kl. 17.15  
Plats: Öckerösalen, kommunhuset 
 
Närvarande 

• Representanter från Hönö Öråd, Rörö Öråd, Fotö Samhällsförening/Fotö Öråd, 
Knippla Öråd, Öckerö Öråd, Hälsö Vänners Intresseförening, Grötö Öråd, Björkö 
Samhällsförening, Hyppelns Öråd och Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening.   

• Kommunstyrelsens presidium:  Jan Utbult och Maria Brauer 
• Rickard Vidlund, kommundirektör 
• Andréas Alderblad, säkerhetssamordnare  
• Andréas Beutler, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Veronica Fareld, kommunikatör och mötessamordnare 

 
 
Mötet öppnas 
Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.  
 

Ny mandatperiod 
Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande inleder med att berätta om den nya 
mandatperioden 2023 - 2026 som formellt startar vid årsskiftet.  
 
 
Information från ö-råden om hösten samt vad som är på gång i vinter 
Respektive ö-råd berättar kort om vad som är på gång på öarna. Nedan följer en punktvis 
sammanfattning. 
 
Björkö 

• En samverkan håller på att formas mellan nya föreningar. Björkö Samhällsförening 
jobbar mycket i projektform där många engagerar sig och är delaktiga. 

• Styrelsen är aktiv med ansvar för olika områden som bland annat resulterat i 
nyanlagda slingor, förbättrat motionsspår samt anpassade stigar och cykelstråk.  

•  Vinternumret av tidningen Björkö-Nytt är nu klar och utgiven.  
• Man har haft en filmfestival om Björkö av Björköbor där kortfilmer visades på sex 

platser. Otroligt roligt och bra gensvar. Populärt.  
 
Fotö  

• Fotö Samhällsförening/Fotö Öråd hoppas få möjlighet att bygga vattentornet som en 
kombinerad utkiksplats, liknande vattentornet på Hönö.  

• Boken Fotö Boken om öns historia, har givit föreningen en bra ekonomi.  



 

 
 

• Man är stolt över öns utnämningar som bästa ställplats, vackraste bushållsplats och 
Europas bastu nr 3. Det har satt både Fotö och Öckerö kommun på kartan.  

 
 
Grötö  

• Förutom Öråd, har Grötö flera aktiva föreningar som samverkar, t.ex. hamnförening, 
kappseglingsklubb och segelsällskap. 

• Under senvåren arrangerades ett välbesökt och trevligt möte i Kurts garage.  
• Man har genomfört den årliga städdagen som har varit en återkommande aktivitet 

sedan bildandet 1979.  
• Förberedelser sker inför årets julmarknad med granbåten Kalvsund Grötö där man 

kan köpa gran.  
 
Hyppeln  

• Arne Johansson, ordförande berättar om projektet med Fortet och dess nyöppning 
som har blivit ett mycket populärt besöksmål.    

• Tillsammans med öns övriga föreningar, deltar man i det VGR-stödda projektet 
Hållbara platser som man hoppas kunna leda till fler utvecklingsinsatser för öns 
långsiktiga överlevnad som ett levande skärgårdssamhälle. Bland annat kommer man 
att investera i en ny webbplats.  

• Man har fått medel för att anlägga en ny aktivitetsplats (lekplats) nere i hamnen och 
samhällsföreningen har arrenderat privat mark för detta.  
 

Hälsö  
• Hälsö Vänners Intresseförening har nyligen haft höstmöte för sina medlemmar. 
• Man planerar för en julbelysning i sin park.  
• Föreningens bastu som hyrs ut via bokning, har genomgått en del förbättringar.  

 
Hönö  

• Restaurering av Agnesdammen pågår sedan 2019. Man rensar och underhåller även 
närliggande dammar.  

• Ringmärkt ett stort antal fåglar har skett och man har sett cirka 3 200 arter.  
• Örådet har investerat i två handikappanpassade båtstegar till badplatserna. 

 
Kalvsund  

• KAS berättar om den nystartade Kalvsund Bastuförening och även om 
Kalvsundsdagarna.  

• Man har reparerat en av bryggorna. 
• Under hösten har man bjudit in till- och genomfört tre hamnarbetsdagar.  

 
Rörö  

• Rörö Öråd har nyligen haft styrelsemöte. 
• En Visionsgrupp har bildats som vänder sig till företagare, öbor och föreningar m.fl. 

med frågan om vad det finns för visioner för Rörö.  



 

 
 

• Man inväntar med spänning den kommande utredningen om färjetrafiken.  
 
Öckerö  

• Örådet bevakar- och följer utvecklingen gällande planerna för Öckerö nya centrum 
och Öckerö hamnplan. 

 
 
Knippla  

• I samband med branden förlorade man sin affär, en krog, biblioteket, postboxar o tre 
lägenheter. Lägenheterna håller på att återställas och blir inflyttningsklara i 
december. En provisorisk affär öppnar den 28 november.  

• Nästa vår planerar man att se över och utöka den kommunala badplatsen för att 
välkomna fler besökare och badgäster. Man hoppas därför på en positiv utveckling 
gällande färjetrafiken och parkeringen Burö färjeläge. 

• Örådet har ett tätt samarbete med kommunen och färjetrafiken.  
 
 
Information och uppstart öskyddet nödvattenbrunnar 

Andréas Alderblad, säkerhetschef ger en nulägesbeskrivning gällande kommunens 
nödvattenbrunnar som finns utplacerade på Öckerö kommuns samtliga 10 öar.  
Andréas ger även en historisk och aktuell redovisning av skötseln av brunnarna och hur 
vattenkvaliteten kontrolleras. I dagsläget har samtliga nödvattenbrunnar kontrollerats 
genom funktionskontroll samt vattenprovtagning. Detta har utförts under 2022 (kemisk- och 
mikrobiologisk kontroll).  
 
Kommunen och ö-samråden behöver återstarta tidigare samarbete för att aktivera och stärka 
öskyddet.   
 
Presentationen bifogas till minnesanteckningarna.  
 
 
Nuläge energisituationen 

Andréas Alderblad, säkerhetschef informerar om den ansträngda energisituationen och ger 
en lägesbild gällande svensk energiförsörjning. Han beskriver bland annat elkraftsystemet 
och Svenska kraftnäts uppdrag samt visar hur Öckerö kommun agerar. 
 
Presentationen bifogas till minnesanteckningarna.  
 
Svar på inkomna frågor 

Tillsammans med Andréas Beutler, chef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, svarar 
kommunstyrelsens presidium och kommundirektören på ö-rådens inkomna frågor.  
 
 



 

 
 

Information upplägg kommande möten 

Rickard Vidlund, kommundirektör informerar om tankarna på att utveckla dialogformerna 
för kommande ö-samråd och kommundialoger under nästa år.  
 
 
Fastställande av datum för ö-samråd och kommundialog 2023 

Mötesdatum för 2023 skickas ut tillsammans med minnesanteckningarna.  


