Gemensam skärgårdsutveckling 2019
Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner arbetar
tillsammans med att utveckla skärgården så att boende, besökare samt
företag inom besöksnäringen ska få bättre förutsättningar för friluftsliv,
välmående och företagande. Arbetet sker utifrån en gemensam strategi,
Bottenvikens skärgård – en del av Swedish Lapland, med sikte på att göra
skärgården till en hållbar destination med stor attraktionskraft.
Då nuvarande strategi sträcker sig till och med
2020 har ett stort fokus under året legat på
förberedelser av framtagande av en ny strategi.
Strategin ska tas fram med berörda aktörer.
Målet är att skapa förutsättningar för en känd,
tillgänglig och attraktiv kust och skärgård i
Bottenviken.

Uppbyggnad av grillplats vid Bondökanalen, Piteå
kommun.

Tillgänglighetsanpassad landgång och bastu på
Lillhällan, Skellefteå kommun.

I övrigt har kommunerna genomfört satsningar
på den småskaliga infrastrukturen i skärgården.
Eldstäder, bastu, informationsskyltar m.m har
satts upp på utvalda besöksmål i kust och
skärgård. Bland annat har insatser gjorts för att
ordna en trevlig miljö med eldstäder och
informationsskyltar vid Bondökanalen i Piteå
kommun. Piteå båtklubbs anläggning vid
Svinöra har fått ny eldstad och nytt
bastuaggregat. I Skellefteå kommun har
Lillänget och Lövsele-Noret fått eldstäder och
hamnen i Kalix har utrustats med brygga och
informationsskyltar. Vid Antnäs-Börstskär i
Luleå skärgård har en betongbrygga byggts.
Luleå och Haparanda har även införskaffat nya
eldstäder för att komplettera vid några av de
befintliga grillplatserna i skärgården.

Bottenvikens skärgård har arbetat med att
tillgänglighetsanpassa några besöksmål i skärgården inom aktiviteten Enkelt avhjälpta hinder.
Under 2019 har Kåge båtklubb byggt tillgänglighetsanpassad bastu, utedass och spångning
på Lillhällan, Skellefteå kommun.
Bottenvikens skärgård har en egen facebookgrupp, Bottenvikens
skärgård, där inlägg om kommunernas insatser i skärgården samt annan
information med koppling till skärgården publiceras. Information om
kommunernas samverkansarbete finns på den egna hemsidan. Det
pågår även ett samarbete med hemsidan bottenviken.se där skärgården
och aktuella händelser presenteras.
I skärgårdsbroschyren Bottenvikens skärgård – din guide till 50 pärlor i
Bottenviken har information om Kalix skärgård inkluderats och
broschyren har översatts till engelska och tryckts upp.

Bottenvikens skärgårds eldstäder finns bland annat på
Haparanda Sandskär.

Välkommen till Brändöskär i Luleå kommun! Skylt
uppsatt i projekt Basskyltning i Bottenvikens skärgård.

Under en studieresa i augusti träffade samordnare, styrgrupp och arbetsgrupp
representanter för landskapsregering, kommuner, boende och entreprenörer på Åland.
Förberedelser har gjorts för en
kommande ansökan om ett nytt
stort utvecklingsprojekt i
skärgården. Under 2020 avser
kommunerna att tillsammans
ansöka om projektmedel för en
förstudie för att utreda
kommunernas respektive behov och
kostnader för ett genomförande.
Tanken är bl.a att göra skärgården
Strandängarna i Kalix har utrustats med en flytbrygga.
mer tillgänglig för friluftsliv,
förbättra folkhälsan, få minskade utsläpp till vatten och luft, få bättre kommunikationer samt
förbättrade förutsättningar för företag i besöksnäringen.
Under 2019 har en ny samordnare anställts och
huvudmannaskapet för samarbetet har gått över
från Piteå kommun till Luleå kommun.
Under 2019 har drygt 1,9 milj kr omsatts i det
kommungemensamma skärgårdsarbetet. Gjorda
investeringar har dels gjorts inom ramen för
kommunernas grundfinansiering och dels via
två projekt, Besöksmålsutveckling i Bottenvikens
skärgård och Basskyltning i Bottenvikens skärgård
som har medfinansiering från Region
Norrbotten och Region Västerbotten respektive
Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling, Swedish Lapland samt
de fyra turistorganisationerna i kustområdet.
Mer detaljer om genomförda insatser finns
beskrivet i Verksamhets- och
budgetuppföljning 2019 – Bottenvikens
skärgård kommunsamverkan.

Fördelning av kostnader för 2019 års insatser.

