Sammanfattning Kom-grupps möte 2:a Feb 2019
Närvarande: Lena Egnell, Petter Lämås, Sara Mossberg, Olle Nygren, Catrin Rydbjär, Joar Sandström
(Repr. HUF),
Catrin Rydbjär är ny medlem i gruppen då vi anser att gruppen behöver fler medlemmar för att klara
av arbetet framöver. Joar Sandström är delaktig på mötet som representant från HUF för att
informera och informeras.
Under mötet diskuteras senaste problematiken med färjetrafiken och hur vi ska gå tillväga framöver.
Olika strategier för att få kontakt med politiken och rätt tjänstemän. Kom-gruppen kommer inte
kunna påverka TRV till att förändra situationen, det är kommunens, länsstyrelsen och region VSTBN
ansvar och uppgift. Vi måste visa problematiken för dom, förklara vad som händer och vad vi är
lovade. Vi diskuterar hur en åtgärdsvalsstudie skulle gå till och vem som kan stå för en sådan.
Går igenom rapporter och material för att klargöra vad vi har att stå på. Kraven som Capella skulle
klara av när hon beställdes. Samhällsekonomi Holmöleden 2013, Thage G. Petterssons utredning om
ansvar för vintertrafik och beslut om svävare, Umeå kommuns utvecklingsplan för Holmön med ”100
bofasta inom nära tid, att det ska gå att bo permanent på Holmön och att det ska gå att arbetspendla
Umeå-Holmön året runt”.
Vi beslutar att kontakta Landshövdingen omgående för att beskriva problematiken, att trafikverket
färjerederiet bland annat inte anser sig ha ansvar för färjeleden vintertid. Be Landhövdingen
sammankalla länsstyrelsen, berörda kommuner och trafikverket reg. nord mfl till möte för att reda ut
detta enl uppdrag från TRV.
Kontakta Trafikchef Färjerederi med konkreta frågor som vi behöver svar på för att planera möten
med intressenter under vintern/våren. Hur finansieras färjetrafiken för Holmöleden, får de pengar
per passagerare/fordon? Varför är Holmöleden uttagen ur trafikverkets totala budget? M.m.
Utåtgående information. Vi ska inte behöva vara en informationskanal mellan TRV och allmänheten,
det är inte vårt uppdrag. Vi bör däremot se till att TRV går ut med tillräcklig och korrekt information
till allmänheten vilket återigen har varit bristfällig. Kontakta TRV igen om detta.
Förbered kommunen, Landsbyggdsutv. med info om hur vi jobbar just nu mot TRV och att
landhövdingen kommer att kontakta dem.

