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IS-gruppens lägesrapport, Juli 2008

Under semestermånaden har arbetet med vår infrastruktur tyvärr kommit till ett
nästan stopp, det är bara ödesdatumet 1/7 2010 som kommit 1 månad närmare utan att
något positivt beslut för oss blivit fattat (vad vi vet).
I början av månaden sände vi ett meddelande till VV region Norr där vi kraftigt
understök vikten av att ett snabbt beslut fattas om att en nybyggd färja beställs och att
förändring av färjans stationeringsort inte verkställs. Dessutom pekade vi på vikten av en
turlista som styrs av resenärernas behov. IS-gruppen anser att det är VV Region Norr som
är ansvarig mot oss som brukare av vägen till färjeläget, färjeresan och vägen från
färjeläget. Därför är det Regionens ansvar att se till att allt detta fungerar på ett säkert,
effektivt och ändamålsenligt sätt.
VV Färjerederiets tidning, Sjövägen, kom med Juni/Juli numret under månaden. Två
små notiser berörde Holmöleden. I den ena notisen kommer rederiet med påståendet att
leveranstid för en ny färja är 5 år. Positivt är ju att man börjar tänka i banorna färja, men
den långa tidsrymden är inte det besked IS-gruppen har fått från varv i våra grannländer.
Vi har kontaktat två varv, varvet i Finland har en leveranstid på 3 år, och det i Norge
kan leverera efter 2 år. Därför är det av yttersta vikt att man kan gå till upphandling så
snabbt som möjligt, dels för att färjan skall vara färdig till den 1/7 2010, dels också för att
priserna hela tiden tickar snabbt uppåt, på grund av högre metall och energipriser.
Sommarens stora aktiviteter är nu bakom oss, vi kan konstatera att allt fungerat i
stort sett bra. Till och med vädret har till största delen varit positiva mot arrangörerna. Till
slut får vi hälsa den nya Färjledchefen Kjell välkommen till vår verklighet.
Fortsatt bra sommar tillönskas Er alla.
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