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Länsstyrelsen i Västerbotten levererade sitt avslag för svävartrafik till VV Färjerederiet den 
19/6. Som skäl anges bullerfrågan, men man klargör också att ”eftersom bullerstörningarna, enligt 
föreliggande bullerberäkningar, utgör hinder att bevilja tillståndet saknas anledning att behandla de 
övriga frågor som förts fram i de inkomna yttraden”. Vilket kort betyder att det finns en uppsjö av 
andra synpunkter som talar emot svävaren. Därför är IS-gruppens förhoppning att svävaren är 
historia, och att man snabbt går vidare med att upphandla en lämplig ny färja för Holmön. Vi jobbar 
under tidspress, där svävarfrågan stulit massor av tid. Den 1/7 2010 är datum när den nya färjan 
skall vara på plats.

I början av juni gick VV Färjerederiet ut med information att man påbörjat upphandling av 
en ny färjestuga med placering i Norrfjärden. Tanken är då att flytta stationeringsorten. Skälen är 
mycket tunna och dåligt underbyggda. IS-gruppen protesterade omedelbart, med ett flertal skäl till 
att stationeringsorten är och skall vara Holmön. Se våra skäl på annan sida på portalen. 
Vägdirektören Region Norr hade inga kommentarer till våra synpunkter, även fast man är 
huvudman för leden? VV Färjerederiet klargjorde kort och koncist att ”våra åsikter går isär vad som 
är bäst för verksamheten”. Vi jobbar vidare med stationeringsfrågan, som vi anser vara mycket 
viktig för Holmöns framtid.

IS-gruppen har vid ett flertal tillfällen efterlyst bättre kommunikation och samarbete mellan 
oss och Vägverket Region Norr och VV Färjerederiet men hittills har vi inte fått positiv respons på 
våra inviter. Samarbete ger ett bättre resultat och befrämjar förståelsen för varandra.

Som en följd av Länsstyrelsen avslag har IS-gruppen tillskrivit Infrastrukturdepartementet, 
där vi ber departementet skyndsamt förändra regeringsbeslutet, vad gäller svävaren, av den 19/4 
2007. Så att Vägverket kan starta upphandling av en ny färja omgående. Läs vår bifogade skrivelse.

Ett otal artiklar i våra lokala tidningar visar på ett större intresse från invånarna i länet, där 
många personer kommer med positiva kommentarer på vårt arbete att få tillstånd en framtida 
fungerande transportlösning för Holmön. Tack för Ert starka stöd av vår sak.

Upprepar härmed vår målsättning:

• En nybyggd passagerar- och bilfärja för leden, färdig till 1/7 2010.

• Stationeringsort skall vara Holmön.

• Turlistan skall fylla resenärernas behov.

 Vi ser fram emot att Regeringen och Vägverket snarast uppfyller vår målsättning.

Önskar Ér alla en trevlig sommar, vad Ni än hittar på. 

Holmöns Infrastrukturgrupp

Thorbjörn Lindberg

Talesman för Holmöborna i denna fråga
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