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Länstyrelsen i Västerbotten 
Umeå kommun 
Robertsfors kommun 
Vägverket region Norr 
HUF (Holmöns utvecklings forum) 
Personalen på Holmöleden 

Sebastian Brunes FMV 
PTK, AMF 1 Hårsfjärden 
Thage G. Pettersson 

Marie Lindquist 
 

 
 
Datum: 2007-02-26 Beteckning:  
Ert datum:  Er beteckning:  
 
 
 

Svävare ! 
 
Till berörda parter i trafikutredningen runt Holmötrafiken. 
 
Förre talmannen Thage G. Pettersson har ett förhandlingsuppdrag som innebär att 
förhandla fram en långsiktig trafiklösning för bl.a Holmön. 
 
Förhandlingarna börjar lida mot sitt slut och vi hoppas snart få ett beslut i frågan. 
 
Om Vägverket Färjerederiet blir fortsatt entreprenör, inte bara under den isfria 
säsongen utan på året-runt basis, har Färjerederiet föreslagit en tung svävare som året-
runt lösning förutsatt att man kan lösa den ekonomiska delen. 
 
Vägverket Färjerederiet har nu fått en unik möjlighet att via Försvarets materielverk 
och AMF 1 på Berga visa upp en tung svävare på plats vid den tänkta sträckningen 
mellan Norrfjärden och Holmön. 
 
Svävaren, en Griffon 8100, är i prestanda och storlek en tänkbar svävare för 
Holmötrafiken, naturligtvis då anpassad för passagerartrafik. 
 
Tid: Måndagen den 12 mars klockan 13.00 för intressenter på fastlandssidan. 
Plats: Norrfjärden 
Tid: Måndagen den 12 mars klockan 15.00 för intressenter på Holmön. 
Plats: Byviken på Holmön 
 



 

 

Räkna med en dryg timme för visning och frågor. 
 
För att något begränsa deltagarantalet föreslår vi max 6 personer från respektive 
kommun / myndighet. 
 
Anmälan om deltagande och kontaktperson kan göras per telefon till Marie Lindquist 
08-544 415 12 eller via E-post till: marie.lindquist@vv.se 
 
 
Varmt Välkomna! 
 
 
Anders Werner 
Rederichef 
 
 
PS. Amf 1:s svävare ska köra från Berga söder om Stockholm till Luleå vilket innebär 
en lång resa. Väder och vind kan naturligtvis komma att ändra tidsplanen. Om 
förändringar blir nödvändiga kommer vi att meddela detta via Er kontaktperson. DS 
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