
   Öppet brev till Örnsköldsviks politiker mfl 

 

Alltsedan mitten av 1800-talet har Örnsköldsvik haft ett rikt båtliv. Det har varit 

båtaktiviteter för segel- och motorbåtar på Örnsköldsviksfjärden i mer än 100 år. År 1874 

bildades Örnsköldsviks Segelsällskap (ÖSS) som är Örnsköldsviks äldsta förening. 

Verksamheten bedrevs under lång tid vid gamla Framnäskajen, nuvarande Hägglunds Arena. 

Under senare delen av 60-talet flyttades småbåtshamnen till nuvarande plats vid Sjögatan 

och de äldsta båthusen uppfördes. Under 137 år har sommarplatser och vinterplatser för 

småbåtar funnits inom detta område. I slutet av 80-talet beslutade kommunen att överlåta 

verksamheten till en nybildad ideell förening för enbart hamnfrågor, Lugnviks Hamnförening 

(LHF). 

2007 såg kommunen tillsammans med LHF att området behövde rustas upp. För att skapa 

förutsättningar och trygghet för det arbetet tecknade kommunen ett långt arrendeavtal med 

LHF och skrev en Avsiktsförklaring där man lovade LHF och ÖSS att om kommunen skulle vilja 

exploatera området skulle en exploatör stå kostnaderna för flytten till ett nytt område i inre 

hamnen. Kommunen har också beviljat bygglov för nya båthus och brygganläggningar. Utan 

kommunens önskan, tydliga signal och aktiva medverkan hade arbetet och investeringar 

aldrig kommit till stånd. 

Föreningens medlemmar har lagt ner mycket pengar och arbete på att utveckla det som var 

närmast ett avstjälpningsområde till en modern Fritidsbåtshamn som uppfyller 

Transportstyrelsen krav med miljöstation, slamtömning, sophantering mm. 

Vi har idag en välfungerande Fritidsbåtshamn med gott rykte både i Sverige och våra 

grannländer. 

På vårt område bedriver också ÖSS sin seglingsverksamhet med segelskolor och tävlingar för 

både barn och vuxna. Därutöver finns i extern regi kanot- och vattenskoteruthyrning. 

Områdets öppna och inbjudande karaktär lockar mycket skolungdomar och är ett populärt 

promenad- och utflyktsområde. Klubben har också iordningställt grill- och sittplatser som är 

tillgängliga för allmänheten. 

”En skärgård i världsklass” tillsammans med möjligheten att ha en egen fritidsbåt bidrar 

starkt till Örnsköldsviks attraktionskraft som boendeort. Det finns t.ex. fler fritidsbåtar i 

Sverige än husvagnar och husbilar tillsammans. 

I dagsläget är LHF den enda båtklubben i Örnsköldsvik som kan erbjuda båtplatser och 

vinterförvaring utan flera års kötid eller krav på depositionsavgifter.     

Vid ett möte med kommunens tjänstemän 2023-02-20 förmedlades en ny ändrad inställning 

från Örnsköldsviks politiker där man vill avhysa LHF från området vid Sjögatan och inte vill 



stå för de utfästelser man gjort gällande en eventuell flytt i Avsiktsförklaringen och vid 

möten under de gångna åren.  

Den nu förmedlade ändrade inställningen tillsammans med att kommunen inte under 

hösten valt att fullfölja det avtal om nytt arrende och en förlängd Avsiktsförklaring som vi 

tillsammans med kommunledningen kom överens om 2022-06-30 har skapat stor oro och 

besvikelse bland våra medlemmar. Många har också stora pengar investerade i båthus och 

deponiavgifter. 

Från LHF:s sida har vi förståelse för att kommunen vill kunna erbjuda exploatörer attraktiv 

tomtmark och att olika intressen ställs emot varandra. I det här fallet står dock LHF:s och 

ÖSS framtid på spel. Utan kommunens hjälp kommer klubbarna inte att kunna återstarta sin 

verksamhet på annan plats. Det förtroende och framtidstro som krävs för att medlemmarna 

ånyo ska satsa tid och pengar är förbrukat. 

Därmed kommer en mer än 100-årig verksamhet upphöra. 

Vår vädjan är att kommunens politiker inte lättvindigt ska fatta detta beslut. 

För att en kommun ska vara trevlig och attraktiv att bo i och kunna locka nya invånare krävs 

utöver en väl fungerande kommunal kärnverksamhet också en massa ideellt arbete i 

föreningar och olika organisationer för att skapa mervärden. En viktig uppgift för kommunen 

är att stödja detta arbete. 
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