
Medborgarförslag

Eluttag i Tösse hamn. En hamn med 82 st båtplatser behöver fler än de fyra (4) eluttag som
idag finns. Fler uttag främst lägre ut på piren för möjlighet till laddning av batterier, mindre
reparationsarbeten. Ur ett rättviseperspektiv och motsvarande den servicenivå övriga
hamnar i Åmål, A-hamn, B-hamn, Näsviken redan har idag, vore det klädsamt att även
denna, på samma sätt finansierade hamn har snarlika möjligheter.
Dessutom blir det en uppenbar säkerhetsrisk då långa förlängningskablar används för att nå
båtarna, 20-40 m.

Vatten. Alltfler båtsemestrande familjer stannar till i Tösse hamn och söker dricksvatten.
Det finns idag inga möjligheter att få. Med ny utbyggnad av VA i området finns nu möjlighet
att realisera detta, men det bör ske snarast, förslagsvis när entreprenörerna nu redan är i
området med maskinparken, bör bli billigare och inga framkörningskostnader.
Avlämningspunkt är utförd men inte där behovet av vatten finns, grävning och
slangförläggning och tappkran behöver anläggas.

Sopor. Idag finns det sju (7) st soptunnor i Tösse hamn, varav sex (6) st är låsta. En (1) den
minsta är till för båtägare och övriga. Sommartid alltid överfull och sopor intill på mark.
De låsta tunnorna, med max storlek, står dessutom på rad och blockerar ständigt ca 2
parkeringsplatser. Förslag: iordningsställ mindre trädäck intill sjösättningsramp där dessa
kan stå, tar då inga parkeringsplatser i anspråk. Byr ut den lilla tunnan till en lika stor som
övriga. Orsak att sex st är låsta är att de är till för ö-sopor hämtade av Tösse IF:s personal
från öar i TB:s skärgård. Tunnorna töms ej vintertid, tidig vår eller sen höst, endast under
sommaren, men de står kvar hela året. Förslag: ta bort dessa under icke aktiv ö-sopors
tömningssäsong. Möjliggör då smidigare trafik på området, främst Trollingbåtars
sjösättning mm.

Färdigsställande av hamnens båtplatser. Tösse hamn är inte färdigställd vad gäller utbyte av
platser. Har pågått i över 10 års tid, lite då och då, kommun, Västkuststiftelsen, m.fl har
varit inblandade. Idag är det olika utseende på platser, mycket gamla trästolpar på de mest
utsatta platserna. En plan för slutförandet vore bra. Känslan av att det aldrig blir färdigt
fortgår.

Åmåls kommun har via sin detaljplan för Södergården och Tössebäcken klart aviserat att
man vill ha fler året runt boende för bl.a. ökade skatteintäkter. Expansion av området med
kommunalt VA pågår. Själva hamnen där de förhoppningsvis fler året runt boende vill kunna
utnyttja, dessutom båtturister, behöver då ha minst lika lägsta standard som Åmåls övriga
hamnar.

Med vänlig hälsning. 

Namn: Staffan Sindsjö

Adress: Tössebäcksvägen 31, 662 98 Tösse
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