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Var det bara fantasier? 

 
Vad händer nu? 

Föreningen har överklagat Miljööverdomstolens beslut och vi väntar på besked från HD om vi 

får prövningstillstånd. HD säger sig ha som mål att beskedet ska lämnas inom 6 månader från 

att domen meddelades. Det innebär att vi bör veta utgången senast 20 september. Blir det bu 

eller bä?  

 

Domstolsförhandlingen – en återblick 
Vi minns vad som hände tisdagen 21 februari 2012, en dag vi sett fram emot länge. Då hölls 

förhandlingen om kanalen med Mark- och miljööverdomstolen. Fem representanter för 

domstolen med respektingivande titlar som hovrättslagman, hovrättsråd etc. tog plats i 

sockenstugan i Njurunda för att lyssna på de båda parternas talan. Lokalen var välfylld, i 

första hand av hängivna kanalanhängare. Det bestående intrycket vid dagens slut var ett väl 

underbyggt och kompakt stöd för kanalen, med andra ord en verklig styrkedemonstration av 

föreningen. Vittnesmålens utsago var entydig: En kanal med genomströmmande friskt vatten 

mellan de båda igenväxande vikarna förbättrar miljön för såväl fiskar som människor. 

Samtidigt får vi en attraktion som blir av mycket stor betydelse för oss och besöksnäringen.  



Domen 
När domen fyra veckor senare kom, gick den ändå emot oss! En överraskning för de flesta i 

föreningen. Besvikelsen blev inte mindre av att domen inte förklarade hur domstolen 

resonerat. Vart tog föreningens skrivelser med starka argument vägen? Och varför 

kommenterades inte vittnesmålen under förhandlingen med ett enda ord? Respekten för 

domarkåren och tilltron till rättsväsendet fick sig definitivt en rejäl knäck.  Allt detta är 

historia nu men tål att minnas. 

 

Ska det vara så här? 

 
 

Vi ger oss inte! 
  

Domen var som sagt en besvikelse men tände samtidigt en ny stridslystnad. Kan det här 

verkligen ha gått rätt till?  Får en väl underbygd och seriös ansökan avfärdas så 

schablonmässigt och knapphändigt av en överdomstol? Att begära prövning i högre instans, 

Högsta domstolen, skulle nog ha känts främmande i ett tidigare skede men nu var enigheten 

total om att prova den möjligheten. 

 

Vi fick tre veckor på oss att överklaga.  För att HD ska ta upp ett överklagande fordras att 

prövningstillstånd först meddelas. Arbetet blev minst sagt intensivt och pågick nästan dygnet 

runt sista tiden. Det gällde att ha fokus på det som enligt HD:s anvisningar kan vara skäl för 

prövningstillstånd – bl.a. domstolens sätt att undanhålla vittnenas argument i domen. 

 

Vi har också nyligen skickat en komplettering av vårt överklagande med utförlig 

dokumentation av vad vittnesmålen uttryckte under förhandlingen. Det kan finnas skäl att 

friska upp domarnas minne om vad som sades. Både domen och vårt överklagande finns inlagt 

på föreningens hemsida ”Kanalprojektet”, www.skatan.nu.  

http://www.skatan.nu/


Var blev Ni av ljuva drömmar? 

 
 

 

Det grå alternativet? 

 
 

Vi behöver ditt stöd – betala medlemsavgiften! 
Vi har haft ett fantastiskt stöd, både moraliskt och ekonomiskt, av våra medlemmar under 

hela kanalprojektet. Det är vi mycket tacksamma för och hoppas att alla även fortsättningsvis 

stöder oss. Det behöver vi – kampen går vidare! Många har glömt (?) betala avgiften för 2012, 

200 kr till bankgiro 5740-6480. TACK! 

 

Årsmöte söndagen 24 juni kl. 10.00 i Skumucken 
Välkommen till sedvanligt årsmöte med redovisning av föreningens verksamhet, ekonomi och 

val av styrelse mm. Passa på och ge dina synpunkter på föreningen och uppdatera dig om läget 

i kanalprojektet. Valberedningen består av Helena Johansson (sammankallande), Erika 

Öhrbom, Stefan Sjöberg och Inge Lundström. 

 

Med varma hälsningar, 

Styrelsen 

  



 

Styrelse 
Peter Brugge, Galtströmsvägen 140, 862 96 Njurunda, ordförande 

Telefon: 060-53 92 95, 070-662 94 05 

E-post: peter.brugge215@gmail.com 

Bo Forslund, Storgatan 31, 852 30 Sundsvall 

Telefon: 060-17 75 74, 070 301 59 79 

E-post: Bosse.Forslund@hotmail.com 

Ingeli Gagner, Skatan 203, 862 96 Njurunda 
Telefon: 060-38 260, 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, kassör 

Telefon: 060-383 93, 070-375 83 03 

E-post: 06038393@telia.com 

Birgitta Uppling, Lubban 128, 862 96 Njurunda  

Telefon: 060-51 31 61, 070-616 06 28  

E-post: birgitta.uppling@telia.com 
 

(Elisabet Fogelqvist avgick ur styrelsen i april 2012.) 
 

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 ta del av Infoblad som detta, och eventuellt annan 

information.   

Medlem 
blir man genom att göra en anmälan hos kassören Anders Johansson, se adress ovan, samt med 

formulär under föreningens länk på www.skatan.nu. Tillsammans med inträdesansökan betalar 

man 100 kr för andel i den ekonomiska föreningen, och 200 kr för medlemsavgift för 2012, 

sammanlagt 300 kr. Redan medlem betalar 200kr för i år. Sätt in pengarna på föreningens 

Bankgiro 5740-6480, glöm inte meddela avsändare. 
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