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Hur kan vi hålla kvar befolkningen på Nordöarna samt stimulera inflyttningen?
En skrivelse från Ö-råden på Hyppeln - Knippla – Rörö.
Under det senaste året har bofasta på våra öar flyttat härifrån på grund av långa pendlingstider.
Om ingenting görs för att minska pendlingstider så fortsätter säkert utflyttningen.
Ambitionen från Öckerö kommuns sida är ju att öka den bofasta befolkningen på Nordöarna till min.
1000 personer.
Vi är klart positiva till detta och hjälper gärna till.
Vi ser en inflyttning av barnfamiljer som det bästa, våra samhällen kan ju då fortsätta vara levande
samhällen.
Vi ser kommunikationerna som en tidsmässig flaskhals för oss på Nordöarna.
En ide är naturligtvis att ha en mer strukturerad färjetrafik på Nordöleden, samt att den även
anpassas tidsmässigt till Hönöleden. På detta sätt minskas restiderna och trafikrytmen bleve lugnare
över Hönö-Öckerö-Hälsö.
Det finns flera idéer hur färjetrafiken kan förbättras för oss.
Men det vi främst vill ta upp här är frågan om förtur på Hönöleden.
Vi anser att det nu är dags, när frågan om fast förbindelse mellan de sammanbyggda öarna och
fastlandet är avgjord, att i beslutets anda ge de bofasta på Nordöarna förtur i färjekön för personbilar
på Hönö Pinan och Lilla Varholmen.
På detta sätt vore det möjligt att kunna förutse tidsåtgång för resor och på det sättet kunna planera
livet bättre, som det nu är så kan en lång kö på Varholmen medföra en betydligt senare hemkomst än
annars vore fallet, alternativt att man kommer sent till jobbet.
Vi tror att detta skulle gynna inflyttningen samt hålla kvar befolkningen på Nordöarna.
Systemet med förturer finns redan idag hos Färjerederiet.
Hur ställer sig Öckerö Kommun till ett system enligt ovan ?
Är Öckerö Kommun beredd att ta diskussionen, ihop med oss, med Trafikverket/Färjerederiet ?
Kollektivtrafiken har förtur idag på både färjor och i köer, det är alldeles utmärkt, men alla har inte
möjlighet att åka kollektivt.
Vi hoppas naturligtvis på ett snabbt positivt svar.
Ö-råden på Hyppeln, Rörö och Knippla.
Genom Tomas Hafstrand, Knippla Ö-råd.

