Gemensam skärgårdsutveckling 2020
Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner arbetar tillsammans
med att utveckla Bottenvikens skärgård. Målet är att, genom att samordna
gemensamma kommunala resurser, skapa en attraktiv och tillgänglig
skärgård så att boende, besökare samt företag inom besöksnäringen ska få
bättre förutsättningar för friluftsliv, välmående och företagande. Arbetet ska
göras med stor hänsyn till områdets unika natur- och kulturmiljöer. Arbetet
utgår från en gemensam strategi och ett samarbetsavtal.
Liksom övriga i samhället har verksamheten i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan påverkats
av Corona-pandemin vilket gjort att planerade insatser genomförts på ett annat sätt eller inte kunnat
genomföras alls. Skärgårdsutvecklingen har dock gått framåt på flera olika sätt. Till att börja med
har ett stort fokus legat på framtiden. I och
med att nuvarande strategi sträcker sig till
och med 2020 har ett förslag till ny strategi
tagits fram. Strategin har som vision ”En
tillgänglig och attraktiv kust och skärgård
som utvecklas och nyttjas långsiktigt
hållbart utifrån dess unika natur- och
kulturvärden” och har tagits fram i dialog
med olika aktörer i området. Under 2021
ska förslaget tas upp för beslut i de fem
kommunerna.
Vid sidan av strategiarbetet har olika typer
av satsningar gjort i kust och skärgården.
Bland annat har två projekt avslutats. I
projekt Basskyltning i Bottenvikens skärgård har totalt 54 informationsskyltar satts upp på olika platser
i Bottenvikens kust och skärgård. Projektet har finansierats med stöd av Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Swedish Lapland samt destinationerna i
kustkommunerna. En slutrapport om projektet finns på Bottenvikens skärgårds hemsida.
I projekt besöksmålsutveckling har en ny grillplats anlagts i
Renöhamn i Piteåkusten.

I den andra projektet, Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård, har tio besöksmål fått ökad service
blanda annat genom anläggning av bryggor, grillplatser och vindskydd. De besöksmål som
utvecklats är: Haparanda skärgård: Torne-Furö; Kalix
skärgård: Strandängarna; Luleå skärgård: Antnäs-Börstskär;
Piteå skärgård: Bondökanalen, Fingerman-holmen, Jävre
Sandholmen, Mosesholmen och Renöhamn; Skellefteå
skärgård: Båtvik-Selsvik och Juvikskäret. Projektet har
finansierats med stöd av Region Västerbotten och Region
Norrbotten. Slutrapport kommer under våren 2021.
Utöver projekt och ny strategi har även satsningar på den
småskaliga infrastrukturen genomförts i området. I Haparanda
skärgård har en brygga inköpts för placering i Sortisviken på
Seskarö. I Kalix skärgård har kajen på Rånön rustats upp och
en grillplats med bord och bänkar har byggts.
I Luleå Skärgård har antalet eldstäder utökats, bland annat
på Stensborg, Hindersön, Altappen och Klubbviken. En ny
bastustuga har byggts Brändöskär och bastun på AntnäsBörstskär har fått nytt bastuaggregat.

På Juvikskäret i sydligaste Skellefteå skärgård
har ett vindskydd byggts i projekt
besöksmålsutveckling.

På Rånön i Kalix skärgård har kajen rustats upp. På bilden syns
även en skylt som satts upp i Basskyltningsprojektet.

Eldstäder har placerats vid småbåtshamnen vid Bondö
marina i Piteå och i Nördharaholmen. I Skellefteå
skärgård har Gumhamnshällan, Kallviken och Lillänget
fått nya eldstäder.

Bastu under uppbyggnad på Brändöskär i
Luleå skärgård.

I Haparanda har en informationskarta med beskrivningar av olika
platser i skärgården tagits fram. Kartorna är i form av rivblock och
ska delas ut exempelvis på turbåtar och i turistcenter.
Under tidigare år har Bottenvikens skärgård kommunsamverkan
arbetat med att tillgänglighetsanpassa ett antal besöksmål i
området. Beskrivning av vad som gjorts på dessa platser finns på
Bottenvikens skärgårds hemsida och har skickats ut till turistcenter
i kommunerna.
Vad gäller kommunikationsinsatser har Bottenvikens skärgård en
facebookgrupp, Bottenvikens skärgård, där över hundra inlägg om
kommunernas insatser och annan information med koppling till
Bottenviken skärgård har lagts upp under året. Beskrivning av
En informationskarta över
kommunernas samverkansarbete finns på Bottenvikens skärgårds
Haparanda skärgård kan ge
hemsida.
inspiration till utflykter.
Bottenvikens
skärgård har även
ett samarbete med hemsidan www.bottenviken.se
där området och aktuella händelser presenteras.
Bottenvikens skärgård planerar för större satsningar
på infrastrukturen i området. I slutet av 2020
beviljade Region Norrbotten och Region Västerbotten
projektfinansiering till en förstudie. Projektet startar i
april 2021.
Under 2020 har totalt 1,6 miljoner kr omsatts i det
kommungemensamma skärgårdsarbetet. Gjorda
investeringar har skett genom kommunernas
grundfinansiering samt via de två projekten.
Mer detaljer om genomförda insatser finns beskrivet
i Verksamhets- och budgetuppföljning 2020 – Bottenvikens
skärgård kommunsamverkan.

Fördelning av kostnader för 2020 års insatser.

