
 
 
Till Tjörns kommun och Västra Götalandsregionen, samt för kännedom till Västtrafik 2021-05-17. Från: 
 

Åstols Samhällsförening  Åstols Samverkansråd 

Åstols Vägförening Elimförsamlingen, Åstol 

Åstols Båtförening Åstols Café 

Åstols Trädgårdsförening Dyröns Samhällsförening  representerar Dyrön 

Åstols Handelsbods Aktiebolag Tjörnekalvs Fastboendeförening representerar Tjörnekalv 

Åstols Företagarförening Rönnängs Intresseförening 

Åstols Räddningsvärn Bohusläns Skärgårdsråd  
 

Tillägg skrivelse ny färja Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Rönnäng  

Detta är ett tillägg till skrivelsen (2021-04- 09) från Åstols Samhällsförening med ovan nämnda 

aktörer som samarbetspartners.  

Med anledning av Tjörns Hamnars remissvar på förslag till beslut avseende bolagsutredning, och den 

påverkan ett potentiellt beslut har på ö-bornas möjligheter till ett jämlikt liv – vill Åstols 

Samhällsförening återigen understryka vikten av vår tidigare skrivelse. I dagarna mottog också 

föreningen ett svar från Västtrafiks ledning angående vår skrivelse, dels med information om arbetet 

med en förstudie på området, dels med klargörande om vilka ansvar som ligger var. Kommun och 

region måste agera för en lösning som fungerar för samhällena i anslutning till färjetrafiken. 

Västtrafik poängterar att det är av yttersta vikt att i planerna involvera rimliga lösningar för gods- 

och ambulanstransporter, något som måste ske inom kommunens och regionens ansvar.  

Nedan listas de olika former av skrivelser, remissvar som inkommit det senaste och vi vill även 

återigen hänvisa till det stora arbete som sker över hela landet, till exempel via Skärgårdarnas 

riksförbund. Vi hänvisar och ställer oss bakom nedan dokument med anledning om färjetrafiken 

mellan Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Rönnäng, samt en eventuell vidare förbindelse för att 

effektivisera det kollektiva resandet väsentligen(se Hallberg nedan). Vi vill med detta tydliggöra att 

det är många och starka krafter som står bakom våra krav. Och, vi förväntas bli fler.  

 Tidigare skrivelse om krav på ny färja Åstol, Dyrön, Rönnäng, Tjörnekalv 210412 (bifogas) 

 Västtrafiks svar på föreningarnas skrivelse 210517 (bifogas) 

 Tjörns Hamnars remissvar om bolagsutredningen 210426 (bifogas) 

 Initiativärende från kristdemokraterna Tjörn, Magne Hallberg 210511 (bifogas) 

 Skärgårdarnas Riksförbunds remissvar till infrastrukturdepartementet 210129 (bifogas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
För Åstols Samhällsförening, Margareta Bohlin (ordförande) 

Dessutom, en påminnelse de riktlinjer, lagar och deklarationer som region och 
kommun avser följa (för länkar se tidigare skrivelse): 
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