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Omfördelning av medel inom Bottenvikens skärgård Utveckling
Ärendebeskrivning
Inom projektet Bottenvikens skärgård – Utveckling har fritidsnämnden i ett
tidigare beslut, 2010-06-16, § 52 prioriterat följande åtgärder och objekt;
muddring Trollerisundet, muddring Brändöskär och Småskär, muddring och
kajrenovering Rödkallen samt uppförande av tre nya stugor samt renovering
av befintlig stuga på Brändöskär. I projektet igår också tidigare beslutade
objekt såsom vågbrytare S:a Hamnen samt bron över Tjuvholmssundet.
Med anledning av att det sistnämnda fick avslag i Mark – och miljödomstolen
(MMD) har kommunen beslutat göra om projekteringen av bron. Då detta tar
tid och nytt beslut krävs av MMD har projektägaren, Luleå kommun
fritidsförvaltningen, tillskrivit Tillväxtverket om att få omfördela
projektmedel till andra objekt inom Luleå kommun. Tillväxtverket har sagt ja
till en sådan omfördelning och fritidsförvaltningen har, med utgångspunkt
från skärgårdsstrategin, diskuterat och prioriterat ett antal objekt och åtgärder.
Alla åtgärder genomförs inom befintlig budgetram för projektet Bottenvikens
skärgård – Utveckling. Nedanstående objekt är uppräknade i
prioriteringsordning;
1. Fördyringar av redan beslutade objekt och åtgärder
Då vi tagit in anbud på redan beslutade objekt framkommer att flertalet av
dessa blir dyrare än beräknat (muddring Småskär och Brändöskär samt stugor
på Brändöskär).
2. Brändöskär
Uppförande av ytterligare två uthyrningsstugor samt toalett på Brändöskär.
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3. Hindersön – Björkögärdsviken, Ostisundet och Norrisundet
Befintlig kajanläggning, inre delen av hamnen i Björkögärdsviken behöver
spåntas för ett inte massor ska ”rasa ut” och göra att hamnen grundas upp.
Ledljus samt belysning från hamnområdet upp mot Jopikgården. Inredning av
raststuga/bastu. Upprustning av befintlig sjöbod och ny brygga Ostisundet
samt ny brygga och spångning Norrisundet.
4. Junköns hamn
Uppdatering VVS samt åtgärder i utemiljön kring stugorna och hamnområdet.
5. Inköp av bryggor och tillhörande utrustning
6. Fjuksön
För att knyta samman den norra delen av i anslutning till den Inre farleden
skulle det behövas en ny angöring. Luleå kommun äger norra delen av
Fjuksön där det skulle vara möjligt att anlägga brygga, flytande vågbrytare,
bastu/raststuga och grillplats. Det är bra djup och ingen risk för
uppgrundning vilket innebär att denna lösning är långsiktig.

Fritidsförvaltningens förslag till beslut
Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att
-

under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om finansieringen
prioriteras ovanstående objekt och åtgärder inom projektet
Bottenvikens skärgård – Utveckling.

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att
-

under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om finansieringen
prioriteras ovanstående objekt och åtgärder inom projektet Bottenvikens
skärgård – Utveckling.
_____
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