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Träff med Skärgårdsföreningen gällande skärgårdsfrågor 

Skärgårdsföreningen via ordförande Anders Bensryd har begärt ett möte med Luleå Kommun gällande 
skärgårdsfrågor. 
 
Föreningen önskar stämma av ett antal frågor, vilket sammanfattas nedan: 
 
Isgående båt 
Föreningen önskar att förra årets test med isgående båt ska permanentas. Dvs att upphandling sker så att 
isgående båt kan trafikera i skarven mellan pendelbåtstrafikens slut och intill dess svävartrafiken kan starta. 
 
Luleå kommun (LK) informerar om avtalet som finns med Condor shipping för svävartrafiken, och att LK har 
för avsikt att fullfölja avtalet. Avtal för isgående båt finns inte. 
 
LK dock har dock beslutat att även förfallssäsongen höst 2021 genomföra test av isågende båt med upp till 
4 tillfällen. Detta eftersom det fanns Corona-restriktioner under föregående testperiod. 
Utvärdering av trafiken kommer därefter att genomförs  
 
Isvägar 
Skärgårdsföreningen har begärt ut underlag från stadsbyggnads förvaltningen för kostnaden avseende 
produktion av isvägar i skärgården. Sedan 2016 handlar det om ca. 3 900 000 kr. Med anledning av de 
senaste årens dåliga vintrar och uteblivande av isvägar ställer föreningen frågan om ej förbrukade medel 
för produktion av isvägar kan nyttjas för t.ex. förfallstrafik. 
 
Luleå kommun informerar att den kommunala delen av bidrag för isvägarna hanteras av stadsbyggnads 
förvaltningen. 
 
Skoterleder 
Skärgårdsföreningen frågar om bidrag för stickning av skoterleder till öarna.  
Det har tidigare utgått bidrag för ändamålet till Hindersön. LK informerar att för närvarande finns inget 
bidrag att söka.  
 
Frågan om stöd för markering av skoterleder i skärgården finns däremot med i den kommande 
Utvecklingsplan skärgård. Förhoppningen har varit att denna utvecklingsplan skulle vara färdig redan nu, 
men den har ytterligare försenats. 
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Käppar och ledkryss kan LK bistå med inför säsongen 2021-2022. 
 
Bokning av förfallstrafik isgående båt 
Bokning av transport under förfalloperiod med båt sker på samma sätt som förfallstrafiken. 
Kommunens kontaktperson inför trafikstart är Helena Holm. 
 
 
Ove Forsberg 


