
Protokoll digitalt styrelsemöte Rörö Öråd 2/11-20 
 
Närvarande: Thomas Alm, Acke Dahlman, Lennart Larsson, Dan Stålebo, Frida Zackrisson, Anna 
Nyqvist Larsson och Marie Johansson 
 
Ej närvarande. Emma Ryberg och Sara Johansson 
 
Thomas hälsade välkommen till mötet och Anna Nyqvist Larsson väljs till justerare för mötet. 
 
Föregående protokoll läses upp.  
 
Färjetrafiken: Vi har nu en del direktturer men reflektionen har gjorts att dessa turer nästan ändå tar 
lika lång tid som de turer som går via Hyppeln. De som pendlar anser att det är besvärligt att det inte 
går någon färja mellan 16.25-17.20. Den nya ledchefen Niklas har hört av sig till Thomas på Knippla 
och vill ha enskilda möten med varje ö istället för gemensamma med alla Nordöarna. Han hänvisar 
till att det blir ”hetsigt” när alla är med på samma möten. Vi anser att detta är en dålig ide och att vi 
borde fortsätta ha gemensamma möten. 
 
Bra initiativ av Acke med att sätta upp en namninsamlingslista för bättre färjetrafik till Nordöarna på 
Ica som komplement till den digitala. Ytterligare ca 90 namnunderskrifter inkom. 5/11-20 träffar 
Thomas representanter för Knippla och Hyppelns öråd för att gå vidare med namninsamlingen. 
 
Skärgårdsrådet årsmöte: Anna deltog i det digitala mötet. Representanter från bla. Koster, 
Gullholmen, Smögen och Åstol deltog. Jan Utbult blev intervjuad. Det diskuterades hur sommaren 
varit med Covid-19 i kustområdena. Länsstyrelsen pratade om kriser och om efterlevnaden av Covid-
19. Kustkommuner får bära kostnaden för välfärden när många reser hit. 
 
Administrativt: Thomas har uppdaterat listan över medlemmar i styrelsen för örådet som sitter 
uppsatt i affären och tagit bort Marie Eriksson. När vi inte har en fast sekreterare behöver vi en rutin 
för hur vi hanterar protokollen. Vi bestämmer att den som skriver på protokollet sist byter ut det i 
affären och lämnar det gamla till Anna som har pärmarna där vi arkiverar protokollen. Emma lägger 
ut protokollen digitalt på hemsidan så det är bra om hon får det slutgiltiga protokollet skickat till sig 
Thomas har fått svar från kommunen som beslutat att örådens dialogmöten med kommunen 
kommer att bli digitala. Nästa möte med kommunen blir 10/11-20. Thomas, Acke och Anna är med 
på mötet. 
 
Facebook: Thomas upptäckte att Rörö infos facebook grupp hade blivit nedstängd. Han valde då att 
överta gruppen. Den kan fungera som en social kanal för oss att nå ut med information. Emma 
föreslås gå in som administratör i gruppen. Det hade varit bra om ytterligare någon kan bli 
administratör. 
 
Västkuststiftelsen: Acke har fått ett samtal från Ellinore på Västkuststiftelsen angående 
byggnationerna på västsidan. Hon ville förhöra sig lite om vad Röröborna tycker om dem? Hon 
informerar om att det inte är tillåtet att bygga på naturreservatet. Vår uppfattning är att 
byggnationerna blivit lite av en turistattraktion och vi har inte hört något direkt negativt om dem. 
Barnen uppskattar dem och skolan/förskolan besöker dem. 
 
Vi arbetar vidare med skyltarna i naturreservatet och vad det ska stå på dem. Lennart, Anna och 
Emma är ansvariga. 
 
 
Nästa möte sker digitalt 7/12 kl 18.00 



 

Thomas Alm, ordförande 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 

Marie Johansson, sekreterare 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Anna Nykvist Larsson, justerare 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 


