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Synpunkter på Sjötrafikutredningens remissversion 2 
 
Det är med viss lättnad vi ser att det nu kommer ett mer balanserat förslag med, till stor del, bibehållna båtlinjer 
från Strömkajen.  
 
Vad som däremot oroar är att det fortfarande ligger ett mycket stort fokus på kärnöar och sommartarfik.  
 
På vårt årsmöte 2021-08-07 togs beslut om att inkomma med följande synpunkter 
 

 Vi anser att man borde beakta de erfarenheter som pandemin inneburit, inte minst när det gäller 
distansarbete. Det finns nu ett klart ökat intresse att bo större del av året i skärgården och kunna 
arbetspendla någon dag i veckan. Detta gäller till stor del mindre öar, där det sedan tidigare finns ett 
stort antal deltids-/fritidsboende. Då är behovet av långlinjer större, för att kunna arbeta under resan. 
 

 Att fokusera för hårt på kärnöar innebär minskade möjligheter att deltidsbo/arbetspendla från mindre 
öar. Inte minst i Stavsuddaskärgården, där det finns utbyggt fibernät, har många valt detta under 
pandemin. Det har fungerat mycket väl, och det finns stor anledning att tro att många väljer att fortsätta 
med detta.  
 

 I remissversion 2 ligger även ett mycket stort fokus på sommartrafiken. Det är förståeligt ur ett turistiskt 
perspektiv, men som kollektivtrafik måste andra hänsyn tas. Arbetspendling sker inte enbart under 
sommarmånaderna, utan från tidig vår till sen höst, på sikt kanske även vinter. Att då koncentrera 
trafiken till helger känns bakåtstävande. 

 
 Att fler väljer distansarbete utgör en mycket god möjlighet till att utveckla skärgården. Det vore mycket 

synd att underminera den möjligheten, vilket också skulle drabba kärnöarna, i vårt fall Möja, Med flera 
boende runt kärnön, förbättras underlaget, för att där utveckla samhällsservicen. 
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