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Än så länge ser vi den som i ett töcken, KANALEN som ska knyta ihop Galtström och Lubban 
med Skatan och Björköfjärden. Tänk när vi kan paddla den korta vägen – GRÖN VÄG – i 
stället för att stångas mot vågorna ute till havs – RÖD VÄG – bara för att vi ska kunna nå 
varandra. Låt oss redogöra för läget i dag. 



 
 

Vi har en ny Miljökonsekvensbeskrivning, MKB 
 

Skärgårdsföreningens styrelse beslutade före jul 2008 att ta fram en ny MKB. Anledningen 
var att vi förstod på myndigheterna att ett kanalprojekt har stor påverkan på den känsliga 
naturmiljön i de grunda havsvikarna. Det ställer i sin tur stora krav på innehållet i en MKB. Det 
är Ingalill Nyberg Miljökonsult AB som utarbetat den nya.  Styrelsen är nöjd med resultatet 
och tror att den kan ta oss hela vägen genom Miljödomstolen. Men ”vi ska inte ropa hej förrän 
vi är i kanalen”. . . 
 

Vi vet att myndigheternas generella utgångspunkt i frågor som rör vatten och hav är att alla 
grunda havsvikar är känsliga områden och skyddsvärda. Den nya MKB:n visar att ”våra” vikar 
och stränder inte finns med i länets kustinventering som särskilt skyddsvärda. Det är 
dessutom mindre än 2 % av Lubban- och Lassövikarna som kommer att muddras för 
inseglingsrännorna.   
 

SMHI har också jobbat med kanalen. De har gjort en utredning om hur vattenströmmarna är 
idag och hur det skulle bli med en kanal. Den utredningen är med i MKB:n som en bilaga. 
 

Njurundakusten är ett riksintresse för kulturmiljö. Här finns gamla järnåldersgravar och 
lämningar efter tidiga bosättningar. MKB:n visar att kanalområdet visserligen ligger inom 
riksintresset för kulturmiljö, men den kommer inte att påverka det området negativt. 
Däremot återställer en kanal den tidigare vattenvägen i Björkvikssundet.  
 

Hela MKB:n finns att läsa på Kanalprojektets hemsida www.skatan.nu/kanalprojektet. 
 
 

    
 

Till vänster en bild från kanalens mynning i Lassöviken. Till höger en bild från invigningen av 
Svartsundsrännan utanför Söderhamn. Kan de så kan vi! 



 

Vi har fått en offert från Martinsons Träbroar 
 

Just i dagarna fick Peter en offert från Martinssons Träbroar gällande en öppningsbar bro. 
Förslaget går ut på att Martinsons Träbroar tillhandahåller själva broplattan med räcken, 
medan den holländska firman Wijma Kampen B.V. tillhandahåller överbyggnaden, som gör att 
bron går att fälla upp och ner. Bron sköts manuellt för hand. Mera information kommer så 
småningom på hemsidan, www.skatan.nu/kanalprojektet.  
 

Information till myndigheterna 
 

Styrelsen, förstärkt med Göran Sahlin från Njurundaföretagarna och Ulf Broman från 
Kustvägen, har uppvaktat olika personer som kan tänkas ha betydelse för genomförandet av 
projektet. Vice kommunalrådet Peder Björk och Miljönämndens ordförande Sverker Ottosson 
har informerats om kanalplanerna, liksom Stadsbyggnadsnämndens ordf. Leif Nilsson och 
Stadsbyggnadsdirektören Anneli Wikner. I början av april besöker Peter och Ingeli 
Miljökontoret och Länsstyrelsen, denna gång för att presentera den nya MKB:n. 
  
För att Miljödomstolen ska kunna ge projektet grönt ljus behövs 
• en bra MKB (det har vi nu!) 
• ett positivt beslut från kommunen (vi ansöker och får beslut under våren)  
• ett godkännande i form av ett avtal med varje fastighetsägare  

 

Avtal med fastighetsägarna 
 

Fastighetsägarna spelar den viktigaste rollen i projektet.  Peter kommer under våren att ta en 
förnyad kontakt med de fastighetsägare som är direkt berörda av kanalprojektet, så att man 
mer detaljerat kan bestämma kanalens sträckning och den exakta utformningen av det område 
som kommer att tas i anspråk för projektet. Därefter kan ett avtal skrivas.  
 

Medlemsvärvning 
 

Skärgårdsföreningen har fått många nya medlemmar och fler är välkomna! Det är värdefullt 
för vårt arbete och en styrka i dialogen med myndigheterna. Vi hoppas Ni gör en insats för att 
hjälpa oss att sprida detta.  
 

Styrelsen strävar vidare. Det ser ljust ut! 



 
 

Styrelse 
 

Peter Brugge, Galtströmsvägen 140, 862 96 Njurunda, ordförande 

Telefon: 060-53 92 95, 070-662 94 05 
E-post: peter.brugge215@gmail.com 
Lars Bengtsson, Storgatan 44, 4 tr, 852 30 Sundsvall, kassör 
Telefon: 060-38036, 070-308 60 58 
E-post: lars.bengtsson@pm44.nu 
Elisabet Fogelqvist, Skatan 186, 862 96 Njurunda, sekreterare 
Telefon: 060-383 30, 070-291 13 54  
E-post: ElisabetF@hotmail.com  
Ingeli Gagner, Skatan 203, 862 96 Njurunda 
Telefon: 060-38260, 070-392 12 60 

E-post: ingeli@framtidsporten.se  
Ruben Höglund, Galtströmsvägen 130, 862 96 Njurunda 
Telefon: 060-51 30 11, 070-325 78 67 
E-post: ruben.hoglund@telia.com 
Anders Johansson, Skatan 204, 862 96 Njurunda 
Telefon: 060-383 93, 070-375 83 03 
E-post: 06038393@telia.com 
Lars Lönnborg, 53, Boulevard du Mourillon, 831 36 Gareoult, Frankrike  
Telefon: 070-395 26 05, 0034-494 778 875  
E-post: lars.lonnborg@spray.se  
 

Revisorer 
 

Hans Wedin, Veda 124, 862 
95 Njurunda 
Telefon: 060-321 65 

 

Yngve Törnros, Västra Allén 18, 
852 37 Sundsvall   
Telefon: 060-383 91, 060-15 25 
31, 070-583 21 56  

 

Informationsutbyte 
får man genom att kontakta Peter Brugge eller någon annan i styrelsen. Dessutom finns en låda 
i Hamnstugan, Skatan, där man kan del av Infoblad som detta, och eventuellt annan 
information.   
 

Medlem 
blir man genom att göra en anmälan hos kassören Lars Bengtsson, se adress ovan, samt under 
föreningens länk på www.skatan.nu. Tillsammans med inträdesansökan betalar man 100 kr för 
andel i den ekonomiska föreningen, och 100 kr för medlemsavgift för 2009, sammanlagt 200 
kr. Man kan också sätta in pengarna på föreningens Bankgiro 5740-6480. OBS.! Den som blev 
medlem efter 1 oktober 2008 har redan erlagt medlemsavgiften för 2009. 
 

 
 


