Holmön den 1 juni 2011

IS-gruppens Maj rapport.
Holmötrafiken, Maj. Trafiken har fungerat bra under månaden, inga stopp eller oplanerade
förseningar. "Öfararen" kom från Dalarö och påbörjade sin tjänstgöring den 14 maj. "Öfararen"
assisterar färjan på ett bra sätt, eftersom hon är baserad på Holmön har vi under månaden fått några
extra avgångar från Holmön. Till oss som prenumererar på SMS-tjänsten får vi direkt information
om någon extra tur går av stapeln. Tack till Trafikverket.
Vår framtida färjetrafik. Den allvarliga stiltjen i planeringen består. Vår nationella färjesamordnare informerar att, "utredning pågår", man tappar hakan. Att utreda vad?
Svävaren. Skall transporteras till Holmsund för repartioner av de allvarliga skrovskadorna och
bekymren med styrinrättningen. Arbetet påbörjas troligen lagom till semestern.
Transportstyrelsen. Bullernivåerna skall undersökas inne i svävaren, för att säkerställa att resor
med svävaren inte är hälsovådliga.
Sjöfartsverket. Informerar att man inte har någon indikation från Färjerederiet om ny- eller
ombyggnad av något flytetyg för Holmöleden. Det råder "absolut tystnad" i frågan.
"Helena Elisabeth" Varvsbesöket för färjan verkar behöva framflyttas, man har problem med
leverans av en ny generator. "Öfararen" kanske blir kvar ytterligare några månader i höst för att
trafiken skall klaras.
Förtursfrågan. Inget beslut är ännu fattat även fast sommaren redan är här. Förnyad kontakt
kommer att tas under nästa vecka för ett skyndsamt beslut.
Europeiska unionen. Vi har ännu inte fått svar på vår skrivelse. Den 17 maj skickades en
påminnelse om vikten av snabba åtgärder. Vi återkommer.
Infrastrukturdepartementet. Regeringsbeslutet av den 10 mars överklagades av Holmöborna. I
början av maj mottog vi en skrivelse från Regeringskansliet med informationen att regeringsbeslut
inte går att överklaga. Men att man kan föra upp frågan till Högsta Förvaltningsdomstolen för att på
så vis ompröva regeringens beslut. Prövningstillstånd sändes genast till domstolen. Se bifogad
ansökan.
Samarbete. Frågan om samarbete mellan ösamhällen går vidare, Skärgårdarnas Riksförbund håller
för närvarande i frågan och planerar tillsätta en arbetsgrupp för att vara en stark part om misshälligheter uppstår mellan öbefolkningar och Trafikverket.
IS-gruppen önskar alla en riktigt härlig sommar!
IS-gruppen genom Thorbjörn

