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Nu möjliggör vi kusten!

Sommaren har rullat in i destinationen och värmen är äntligen här! Med det kommer
också ett informationsbrev om hur projekt Ringar på vattnet fortskrider.

Affärsutveckling
Affärsutvecklingen som är knuten till projektet fortsätter i god takt. Nästa workshop är
planerad i september, då med fokus på Kapital och finansiering. Det finns också en del
presentationer som ni kan ta del av på vår hemsida. Besök visitsundsvall.se/rpv för att hitta
dem.
Den första erfarenhetsresan är planerad 20 juni och kommer att gå till Ulvön i Höga Kusten.
Höga Kusten har själva genomfört en liknande resa och genomförde projektet ”En skärgård i
världsklass” och vi ser fram emot att få ta del av vilka erfarenheter som vi kan ta tillvara på
från det projektet!

Status byggdelar
I Åkeröviken så är bygglovsansökan inskickad och hantering är påbörjad. I Åkeröviken så
behövs också dispens från att bygga i naturreservatet och det ärendet är också inskickat. Om
allt går som planerat så bör byggandet vara igång efter semestertider.
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I Färja så har bygglovsansökan skickats in och även ett ärende gällande dispens från
strandskyddet. Det kommer att byggas fyra småstugor som har direkt anknytning till vattnet.
Förhoppningen är också här att komma igång med byggandet efter semestertiderna.
I Vivstavarv så pågår arbetet. Däremot så måste en del av arbetet i vattnet vänta till oktober,
detta för att inte störa miljön och djurlivet för mycket.
I hamnen på Vindhem har anmälan om vattenverksamhet skickats till Länsstyrelsen, som i sin
tur har vidarebefordrat det till miljöavdelningen på Sundsvalls kommun. Arbetet vill man
avvakta med till hösten utav samma anledning som i Vivstavarv, för att störa miljö och djurliv
så lite som möjligt.
Gällande Tjuvholmen så har vi påbörjat en diskussion med entreprenörer och Kultur & Fritid i
syfte att hitta olika utvecklingsområden med naturstigar, badplatser, rastplatser med mera.
När det gäller den nya hamnanläggningen i Lörudden så pågår fortfarande tekniska
undersökningar. En geoteknisk undersökning är gjord och det kom med positiva besked. Som
det ser ut i dagsläget kommer vi inte behöva sprängas på havsbotten utan djupet är tillräckligt
bra ändå. Det hoppas vi kommer underlätta när ärendet skickas till Mark- och miljödomstolen.
Den tekniska undersökningen fortsätter för att kunna skicka in ett så bra ärende som möjligt
till Mark- och miljödomstolen.

Satsning på sommarpersonal till kustrestaurangerna
Näringslivsbolaget har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Kustvägenkrögarna startat
ett introduktionsjobbsprogram för att ge personer med utländsk bakgrund och med erfarenhet
från restaurangbranschen i sina hemländer, ett snabbspår in i arbete på restaurangerna längs
kustvägen, som har stor brist på arbetskraft. Redan i juni ska 10-12 nya restaurangarbetare
vara på plats på skärgårdsrestaurangerna. Se en intervju från Näringslivsbolagets
företagarfrukost där de inblandade parterna pratar om satsningen. Insatsen kommer att
utvärderas och faller det väl ut så kommer samma satsning att göras i hela destinationen nästa
sommar.

Gå med i vår grupp på Facebook!
Nu kan du prata om Ringer på vattnet på Facebook! Vi har skapat en grupp helt dedikerad till
projektet där du kan få aktuell information, inspiration och nätverka med andra som tar
tillvara på effekterna av projektet. Det ingick också som ett delmål i projektet, att erbjuda en
plattform för alla intressenter att samverka på. Du hittar gruppen genom att söka efter
”Affärsutveckling Ringar på vattnet”, eller genom att klicka här!

