Ansökan bygdemedel för upprustning av Gideå badplats samt inköp
och komplettering av bastuflotte 17-01-26.
Gideå bygdegårdsförening bildades 1983 och har sedan 1990 bedrivit egen och kommunal
verksamhet samt svarat för uthyrning av lokaler vid samverkansprojektet Gideågården.
Föreningen har sedan -90 på olika sätt agerat för samverkan och effektivisering av
föreningslivet och samhällsfunktionerna i Gideå.
2005 bildade man en badplats kommitté i föreningen för att ansvara för skötsel av
badplatsen i Gideå samt Granto badplats nedan skallbergsgrottorna. Granto badplats sökte
föreningen medel för redan 2003 vilket de byggde omklädningsrum o bastu för. Granto är
numera mycket välfrekventerad, inte minst av turistbesökare, bastuaggregatet har blivit bytt
en gång sedan dess.
Under 2016 fick föreningen möjlighet att hyra en större välbyggd bastuflotte, med option att
få köpa den om dess funktion är till belåtenhet. Under året så ordnade föreningen då en
förankringsplats för flotten vid Gideå badplats samt en provisorisk landgång till den på den
stenpir som finns vid badplatsen. Den stenpiren anlades på 60-70 talet av dåvarande Gideå
kommun när badplatsen anlades, piren har sedan dess raserats och behöver en rejäl
upprustning. Bastuflotten var under året relativt välbesökt och en liten verksamhet med
uthyrning startades, flotten behöver dock komplettas med räcke samt motor för att
organiserad och riktad uthyrning mot funktionshindrade med fler skall kunna organiseras.
Genom en sådan verksamhet skulle även den unika och för Destinationen Höga kusten
passande besöksmålet/badplatsen Granto bli tillgänglig även för funktionshindrade.
Föreningen har alltså sedan 2005 avtal med Örnsköldsviks kommun för skötsel av Granto och
Gideå badplats, under 2016 så meddelade handläggande tjänsteman att avtalet för Gideå
badplats skulle avbrytas på grund av att badplatsen inte uppfyller grundläggande funktioner,
för liten strand samt ingen toalett var funktioner som angavs. Möjligen framgick det också
att man tyckte det räckte med skötselbidrag för en badplats per ort.
Föreningen protesterar mot förslaget och menar att badplatserna fyller två olika
funktioner/behov. Granto badplats bör ses som ett turistiskt besöksmål och ligger
svårtillgängligt 3 km från orten Gideå, badplatsen i Gideå är i direkt anslutning till
Gideågården och dess skol och fritidsverksamhet. Den ökade integrationen i samhället har
också utökat användandet av den badplatsen ytterligare.
Andra aktörer jobbar med att utveckla och tillgängliggöra Flärkudden i Gissjön,
fiskevårdsområdet är en av de aktörerna med en större brygga tillgänglig för
funktionshindrade. Den kommer då också att var en angöringsplats för bastuflotten och
uthyrningsverksamheten.

Tillgängliga fiskeplatser i serviceområden.
Örnsköldsviks kommuns fritidsenhet har uppdrag att tillgängliggöra fiskeplatser för skolor i
serviceorter, vi bortser från det för landsbygdsutveckling förödande begreppet orter och
använder serviceområde istället. De åtgärder Gideå bygdegårdsförening vill göra för Gideå
badplats bidrar naturligt också till förverkliga uppdraget till bra fiskeplatser i skolans närhet i
detta serviceområde.
Med den bakgrunden söker nu Gideå bygdegårdsförening maximalt stöd för att rusta upp
Gideå badplats med utökad badstrand, toalett(torrdass), förstärkt pir/landgång, samt
bastuflotte med möjlighet till uthyrningsverksamhet.
Kontakter är tagen med berörd myndighet gällande mark/strandarbeten och
förhandsbesked är att ökad tillgänglighet bör vara tillräckligt skäl för beviljat lov.

Kalkylerade kostnader 17-01-26 (antagligen lågt räknat).
Inköp, transport och installation av torrdass
Inköp av beg. Bastuflotte samt upprustning räcke etc. 37 000 kr
Utombordsmotor o styrutrustning flotte
Rensning av strand samt upprustning stenpir
Byggnadslov strandrensning/pir
Egen insats, Ideellt arbete 200 tim. (175 kr)
Summa

8 000 kr
20 000 kr
30 000 kr
10 000 kr
23 000 kr
128 000 kr

Intäkter
Bygdemedel
Världsklass (Utveckla ett attraktivt utbud)
Egen insats
Summa

70 000 kr
35 000 kr
23 000 kr
128 000 kr

Av bifogade bilder framgår normal vattenståndet under sommaren samt det höga
Vattenståndet på hösten när vattenmagasinet är fyllt. På den ena bilden ser man också
Del av skolbyggnaden och närheten till den kommunala verksamheten.
Gideå 17-01-26.
Bengt Rönnqvist
Enligt uppdrag Gideå Bygdegårdsförening

