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PROJEKT LOTSHUSET
I januari 2012 förvärvarvade Järnäs Bys Samfällighetsförening Järnäsklubbs gamla lotsstuga med tillhörande 
fastigheter. I samband med detta ansökte och beviljades även föreningen medel från UR-nära för 
reparationer samt för en förstudie. 

Detta dokument redogör för de utvecklingsidéer som kommit fram i samband med arbetet.

BAKGRUND
Byn Järnäsklubb är ett gammalt fiskeläge, belägen två mil landvägen från Nordmalings centrum. Platsen 
ligger på en utskjutande udde i Bottenhavet och har därmed en central plats med havet som väg. Klubb 
betyder halvö och byn har fått namnet efter just den ”klubb” som ligger längst ut i havsbandet och som i 
folkmun kallas för ”Storklubben”.

Järnäsklubb ingår i Järnäs byalag (Järnäs bys samfällighetsförening), tillsammans med byarna Kråken och 
Järnäs. Befolkningen i Kråken och i Järnäsklubb har historiskt sett bestått av fiskebönder och än idag finns 
det spår av fiskenäringen - spår som utgör viktiga inslag i miljöbilden och som lett till att byn idag är ett 
attraktivt område såväl för bofasta som för sommarstugeägare. 2013 firar byn det s k Järnäsbrevet från 
1413.

I dagsläget har Järnäsklubb runt 40 innevånare som bor i byn året runt. De flesta i arbetsför ålder arbetar på 
annan ort med undantag av ett par snickeri- och skogsföretag, ett båtbyggeri samt en konstnär. 

I byn finns en rad intresseföreningar som efterhand bildats då, för byn, viktiga frågor dykt upp. Förutom 
Järnäs bys samfällighets förening som äger och förvaltar mark, finns en bygdegårdsförening som anordnar 
arrangemang i och utanför bygdegården, bl a midsommarfirande, pubkvällar och en visafton som anordnas 
på Storklubben varje sommar i samband med kommunens hemvändarvecka och som härom året hade 25-
årsjubileum. Bygdegården har även ansvar för skötseln av byns gästhamn, en picnic-plats med tillhörande 
grillstuga samt för den husvagnsparkering som finns i anslutning till Storklubben.

Visafton på Storklubben i Järnäsklubb
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I byn finns vidare en förening som äger och driver tennisbanan och 2004 bildades Järnäsklubb Marina för att 
uppföra båtplatser både för föreningens egna medlemmar och för gästande båtar. Behovet av båtplatser är 
dock större än de antal platser föreningen kan erbjuda och diskussioner om en utbyggnad har påbörjats. 

Sedan 1960-talet har antalet sommarstugor stadigt vuxit. Förutom sommarstugeägarna har även antalet 
besökare ökat. På Storklubben finns en skyddad gästhamn som p g a läget är en viktig hamn för de 
fritidsbåtar som trafikerar Kvarken.  I anslutning till denna finns ett sommarkafé och tillsammans med 
lotshuset, kummeln ”Greta” och de natursköna klipporna bildar de ett populärt rekreationsområde. 

I oktober 2012 fattade länsstyrelsen i Västerbotten beslut om bildandet av ett nytt marint naturreservat. 
Naturreservatet berör havsområdet kring Örefjärden, Snöanskärgården och Järnäshalvön.  Lotsstugan och 
stora delar av Storklubben omfattas av naturreservatet.
Enligt länsstyrelsen tillhör området länets finaste kustmiljöer och har en blandning av höga naturvärden, 
kulturhistoriska värden och värden för friluftslivet.
I de skötselplaner som finns för området ingår skyltning av området, iordningsställande av naturstigar, 
parkeringsplatser mm (”Bilaga 3 till förslag ombildande av naturreservat Örefjärden – Snöanskärgården”, 
november 2010, beteckning 511-2333-2007).

Beslutet om bildandet av naturreservat har överklagats bl a med hänvisning till de allt för låga ersättningar 
som erbjudits markägare och föreningar.

Storklubbens klippor med Storhällan i bakgrunden

Nordmalings kommun har i samarbete med övriga kommuner i Umeåregionen, tagit fram en plan med 
utvecklingsåtgärder för strategiska områden i strandnära områden (”Tillägg till översiktsplan, Strandskydd i 
Umeåregionen, augusti 2012). Planen syftar till att förstärka en levande landsbygd och till att peka ut 
särkskilda områden för landsbygsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. 
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På Järnäshalvön har områden kring Skäret (söder om Bäcknäset), Kyrkhälludden, Slädan, Lill- och Stor 
Tannörsavan, Sikhällan, Lekatthällan, Vitören samt Klubbhamnen lyfts fram som intressanta. I dessa 
områden finns utökade möjligheter till dispens från standskyddsbestämmelserna. I planen finns även 
allmänna riktlinjer som bör beaktas vid exploatering och innefattar Ny bebyggelse, Vatten och avlopp, Risker 
och klimatförändringar, Bryggor och pirar samt Muddring.

Planen var utställd på Nordmalings kommun och allmänheten hade möjlighet att lämna synpunkter t o m 
årsskiftet 2012/2013. Om inte planen överklagas kommer beslut att fattas av kommunfullmäktige under 
våren 2013.

Lotsar vid Lotstationen, 1930-tal

Byns strategiska läge har genom åren haft en stor betydelse för sjötransporten ute till havs. Från 
Järnäsklubb är det 30 nm (sjömil) till Norrskär i Wasa skärgård, 10 nm  till Norrbyskär samt 17 nm till 
Skagsudde. Läget bidrog till att det redan 1725 etablerades en lotsstation på Storklubben. De första åren 
fanns ingen specifik byggnad utan staten utsåg lotsar ur befolkningen. 

Den första lotsbyggnad som uppfördes var belägen på en plats längre ut mot det som idag är gästhamnen 
och där det idag finns en kompassros inristad i berget som visar platsen för byggnaden. 1903 flyttades 
lotshuset till sin nuvarande plats och stationen var sedan bemannad till 1967. Efter nedläggningen har 
Foritifkationsverket som äger lotshuset utnyttjat den som sommarstuga för sin personal. Alldeles intill ligger 
den väderstation som mäter vindstyrkorna som sedan rapporteras i P1´s sjöväderprognos. 

Lotshuset är uppfört på byalagets mark och det avtal för markarrende som Fortifikationsverket haft med 
Järnäs Bys Samfällighetsförening löpte ut 2011. Detta gav samfällighetsföreningen en unik möjlighet att 
förvärva huset med tillhörande fastigheter.  Syftet med förvärvet var att bevara, en för byn och för regionen, 
kulturhistorisk värdefull byggnad för kommande generationer och att göra den tillgänglig för en bredare 
allmänhet. För att få en långsiktig ekonomi beslutades det att Lotshuset ska iordningsställas för att sedan 
hyras ut till någon form av turistiskt ändamål. 
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Området kring Lotsstugan är kulturhistoriskt intressant och upptaget i kulturmiljövårdsprogrammet för 
Nordmalings kommun (”Våra kulturmiljöer – Program för kulturmiljövård i Nordmalings kommun”, juni 1996). 

Den skötselplan som finns upprättad för ”Naturreservatet Örefjärden-Snöanskärgården” (”Bilaga 3 till förslag 
om bildande av naturreservat Örefjärden-Snöanskärgården”, länsstyrelsen Västerbotten, november 2010, 
beteckning 511-2333-2007) omfattar lotsstationen. Målet är att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna 
och den karakteristiska miljön ska bevaras. Skrivningen innebär att eventuella reparationer ska ske i 
samarbete med naturreservatets förvaltare. På sidan 33 i skötselplanen står det att lotstationen är q-märkt 
vilket även handläggare på Nordmalings kommun påtalat. Formuleringen stämmer inte och anledningen till 
felskrivningen är felaktigheter i de källor som använts som underlag.

Kummeln ”Greta”
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METODER
För att ta del av alla idéer för utveckling som finns för området har öppna hus och möten samt träffar 
anordnats med representanter för olika intressegrupper; allmänhet, boende i området, föreningar, företagare 
och myndigheter.

Öppet hus och enkät
Vid två tillfällen har vi genom affischering och via inbjudan på Facebook bjudit in till Öppet hus på 
Lotsstationen (2 juni samt 20 juli 2012). Dessa har varit mycket populära och många av besökarna uttryckte 
sin glädje av att äntligen få se byggnaden från insidan. 
Arrangemanget lockade 101 respektive 178 besökare. 

Vid det senare tillfället delades enkäter ut. Enkäten bestod av fyra frågor:
1) Om besökaren var fast boende eller sommarstugegäst (alternativt boende i eller utanför kommunen).
2) Vad man tyckte att Lotsstugan borde användas till
3) Om personen själv skulle tänkas utnyttja den föreslagna verksamheten
4) Om det fanns andra idéer för utveckling

Lotshusets Öppet-hus dagar lockade många besökare. På bilden ses bl a 
Nils-Erik Molin som jobbade som båtman på stationen.
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14 enkäter lämnades in och en person har i efterhand hört av sig via mail.
• De som svarat av besökarna hade tio sommarstuga i Järnäs/Järnäsklubb, två personer var bosatta i 

kommunen och tre på annan ort.

• 14 av 15 personer tyckte att Lotsstugan skulle användas till vandrarhem och en person ansåg att 
fastigheten skulle användas till konstnärlig verksamhet. Några hade lämnat fler förslag som 
utställningslokal, Bed & Breakfast, sommarrestaurang, kafé och fiskerestaurang. En person ansåg att en 
veckas logi skulle kunna utgöra stipendium till någon konstnär som vill måla i den vackra miljön som 
Järnäsklubb ugör.

• På fråga 3 svarade de flesta att de hade eller kanske hade behov av den verksamhet de föreslagit.

• Endast ett par svarade på frågan om de själva hade utvecklingsidéer för Järnäshalvön. De idéer som kom 
in var förslag på att: 

• Ha Lotsstugan öppet för allmänheten och visa på dess historia.
• Be Västerbottens museum ställa ut Sune Jonsons bilder från Järnäsklubb i Caldeborgs galleri.
• Skylta vad olika platser i Järnäsklubb heter och komplettera med skyltar som berättar lokalhistoriska 

händelser (t ex f d Salteriet och när det användes och till vad).
• Skylta stigar utefter stränderna så att besökare kan komma nära havet och gå runt utan att störa.
• Hjälpa till att samordna fiskförsäljning, t.ex. ange på hemsidan vem som har rökt sik idag.
• Fågelskådning - med Lotsstugan som utgångspunkt.
• Visafton eller andra uppträdanden på lotsstugans veranda.
• Anordna en tävling Lotsrodden – Ro eller paddla Klubbhamnen - Yttre Järnäsgrund och Öarna runt 

och tillbaka eller sträckan Klubbhamnen - Grisselklubben - Storhälla  - och åter Klubbhamnen.
• Boat-spotting 
• Fotovandring för att hitta Sune Jonssons motiv från Järnäsklubb (Lotsstugan som "utgångspunkt).
• Förutom de skriftliga förslagen inkom fler idéer om att iordningsställa garagelängan för boende och att 

utbilda natur- och kulturguider.
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Idékväll
En idékväll anordnades 2 augusti 2012. Nio personer deltog på mötet och representerade både boende, 
föreningar och företag. Diskussionerna utgick ifrån tre frågeställningar vilka tillsammans med svaren 
redovisas nedan.

1) Hur och till vad ska vi använda lotsstugan?
• Vandrarhem (hur gör vi med den ökade trafiken, finns det underlag?)
• Handikappanpassat vandrarhem
• Kursverksamhet (veckokurser, sommarkurser, SPA (får man bygga ut altanen?)
• Temaveckor som förbokas, med olika aktiviteter knutna till dess - fågelskådarkurs etc. Aktiviteter som 

skulle kunna erbjudas: sälsafari, svamp- eller/och bärplockning, jakt (exempelvis på skarv)
• Samordning med andra entreprenörer
• Dokumentera och lyfta fram historien ex genom berättarkvällar

2) Vad finns det för andra idéer runt Storklubben?
• Seglarkurser (samarbete med sjöscouterna)
• Välordnat servicehus
• Se över kajen vid gästhamnen
• Utbyggnad av parkering
• Försäljningsbod
• Bättre toaletter
• Utveckla gästhamnen
• Belys byns historia
• Ställ iordning stigar med bänkar för besökare med medhavd matsäck
• Utse någon som är ansvarig för helheten, ”helentreprenad”
• Lös vatten och vägfrågan!

Under idékvällen delades deltagarna in i grupper där de olika frågeställningarna diskuterades
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3) Något i Järnäsklubb i stort man kan utveckla?
• Bättre parkering vid vändplan
• Någon form av försäljningsbod
• Mera båtplatser efterlyses
• Sänkt hastighet genom byn
• Standarden på vägen till Järnäsklubb måste förbättras
• Genomför mer aktiviteter (surströmmingsfest, visafton, ngn aktivitetet där alla kan träffas och lära känna 

varandra, dans mm)

Träffar med föreningar, företag och myndigheter
Inom ramen för förstudien har även möten hållits med två entreprenörer i området, med Järnäs 
Bygdegårdsförening samt med Järnäsklubbs Marina. Vidare har diskussioner med representanter från 
Nordmalings kommuns samhällsbyggnadskontor förts. Slutligen har två möten genomförts med tjänstemän 
på Länsstyrelsens natur- och kulturmiljöenheter.

Järnäs Bygdegårdsförening
Järnäs bygdegårdsförening bildades i början av 1980-talet då föreningen övertog den gamla barnkolonin av 
Nordmalings kommun. Idag fungerar den som bygdegård. Vid mötet tog föreningen upp möjligheten att i 
framtiden kunna ställa iordning övervåningen för boende.

Bygdegårdsföreningen anordnar midsommarfirande, visafton och har uthyrningsverksamhet av 
bygdegården. Motionsloppet ”Lotslunken” är vilande sedan ett par år tillbaka.

2013 firar det sk ”Järnäsbrevet” 600 år och en jubileumskommitté är tillsatt som ska ta fram ett program. I 
kommittén ingår även representanter från samfällighetsföreningen.

Inga konkreta åtgärder framkom men under kvällen diskuterades förslag på natur- och kulturguider, 
kursverksamhet,  bygdegården som komplement till boendet i Lotsstugan samt om gemensam information 
och marknadsföring med andra föreningar och företag på Järnäshalvön. 

Medlemmar ur Järnäs Bygdegårdsförenings styrelse
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Järnäsklubbs Marina
Föreningen äger och förvaltar den flytbrygga som är placerad vid Sandbanken innanför Västersundet i 
Järnäsklubb. På bryggan finns idag cirka 20 st båtplatser av vilka vissa periodvis hyrs ut som gästplatser vid 
mån av tillgång. 

Medlemmarna i marinan har flera utvecklingsidéer de vill lyfta fram:
• Efterfrågan på båtplatser är större än tillgången och planer finns att så fort finansieringen är ordnad, köpa 
in ytterligare en flytbrygga. Länsstyrelsens naturmiljöenhet har muntligen framfört ett önskemål om att kunna 
köpa in några platser. En ny flytbrygga skulle även ge fler gästplatser.

•Det finns önskemål om att koppla ihop gästhamnen och marinan exempelvis genom promenadstigar, 
skyltning och informationstavlor. 

• Det finns ett behov av bättre servicefunktioner för såväl för båtfolk som för den närliggande 
husvagnsparkeringen. De funktioner som efterfrågas är bättre toaletter och tillgång till dusch och 
tvättutrymmen. 

• Husvagnsparkeringen är populära och det är sommartid svårt att få plats. Önskemål finns om att utöka 
antalet platser.

• Vattenspegeln på nordsidan av vägen över till Storklubben har nästan helt vuxit igen. Några medlemmar i 
marinan har länge haft tankar om att undersöka möjligheterna att muddra det sk Västersundet. Delar av 
muddermassorna skulle kunna användas för att bereda platser för att bygga upp stugor eller att utöka 
husvagnsparkering, förutsatt att massorna inte är av skadlig natur.

• I anslutning till marinan skulle en allmän badplats kunna iordningsställas. Sandstranden är idag delvis 
igenvuxen. 

• Utomstående besökare kan idag ha svårt att skilja på vilka områden som är privata och vilka som är 
offentliga. Genom att ställa iordning vandringsstigar med tydliga skyltar kan man undvika detta. 
Promenadstigar föreslås bl a runt viken och efter den gamla militärvägen ut på udden.

Järnäsklubbs Marina 
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Nordmalings kommun
Tre representanter för Nordmalings kommun besökte Lotsstugan under hösten 2012. Syftet med mötet var 
att få in synpunkter och råd om utvecklingen av Storklubben. 

Under mötet framkom följande:
Tillsammans med övriga kommuner i Umeå regionen har ett förslag till planprogram över sk LIS-områden 
tagits fram. Planen ställs ut under hösten och efter årsskiftet beräknar man att den ska antas. LIS innebär 
Landsbygdsutveckling i strandnära omåden och ska ge riktlinjer till vilka områden som eventuellt kan 
undantas från regeln om strandskydd.

En representant för Samhällsbyggnadskontoret påpekade att Lotsstugan är Q-märkt och eventuell 
renovering därför måste ske i samarbete med berörda myndigheter.

Vattenförsörjningsfrågan är en angelägenhet som berör fastighetsägaren. 

Kommunen har idagsläget inga planer att renovera gästbryggan. Fortsatta diskussioner om kommunens 
hållning till frågan om nödvändigheten med funktionella gästhamnar hänvisas till kommunledningen.

Kommunens turismsamordnare föreslår att man ska undersöka möjligheterna för finansiering via VIA-
Västerbotten, som är ett regionalt organ som jobbar för att göra Västerbotten mer attraktiv för utländska 
investerare. Denne påpekade även vikten av att få in en skrivning om gästhamnar i den Turismstrategiplan 
för Nordmalings kommun som ska tas fram under 2013.

Företagare
På Järnäshalvön finns idag endast ett fåtal företagare som har sin arbetsplats på orten. Inom ramen för 
förstudien har möten hållits med två företag för att ta in synpunkter på utvecklingen av området.

Skärgårdscaféet hälsar besökarna välkomna till Järnäsklubb
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Under mötena framkom följande idéer och synpunkter:
• Det finns behov av övernattningsmöjligheter i området, både för privatpersoner och för aktörer som 

anordnar kurser av olika slag.
• En anslagstavla eller liknade för turisminformation är önskvärd. Gärna med en karta över området.
• Fler aktiviteter efterfrågas. Området lämpar sig väl för kurser (seglingskurser för barn, dykkurser, olika 

hantverkskurser som bottnar i områdets historia mm). Här kan samarbetet med aktivitetsföretag och 
studieförbund inledas.

• Järnäsklubb är en s k ”stormhamn” vilket innebär att båtar söker skydd där. Detta leder till att de kanske 
stannar en eller ett par nätter längre och därför efterfrågar service beträffande allmänna kommunikationer, 
tvätt- och duschmöjligheter, dagligvaror mm.

• En liten marknad med försäljning av mathantverk och andra lokala varor skulle locka fler till området. 
Marknaden skulle kunna anordnas i anslutning till gästhamnen under några tillfällen varje sommar.

Länsstyrelsens naturmiljöenhet
Länsstyrelsen tog under hösten 2012 beslut om att bilda ett nytt marint naturreservat (Örefjärden-
Snöanskärgården) och syftet med mötet var att hitta eventuella samarbetsområden mellan de åtgärder som 
finns i den skötselplan som tagits fram för reservatet och de utvecklingsidéer som framkommit inom ramen 
för förstudien samt att diskutera bidragsmöjligheter.

• I den skötselplan som arbetats fram finns åtgärder beträffande parkering och toaletter. Dessa åtgärder 
skulle kunna samordnas med de förslag som finns om en servicebyggnad och en utökad 
husvagnsparkering. Förutsättningen är att åtgärderna sker parallellt och att en förberedande diskussion 
förs i god tid.

• Naturreservatets plan för information omfattar bl a hänvisningsskyltar från E4:an samt informationstavlor 
vid den entré som benämns: Entré Järnäs. Dessa skyltar kommer att kunna tillgodose en del av de behov 
av information om området som uppkommit. 
Förutom skyltar kommer en folder att tryckas om reservatet.

• För att belysa områdets unika kultur- och naturvärden finns det förslag om att bygga upp en gemensam 
informationspunkt (t ex ett obemannat museum). Länsstyrelsens ställer sig positiv till förslaget kring ett 
samarbete kring detta samt även till att bistå med personal till att utbilda natur- och kulturguider.

• Vid frågan om det fanns medel att söka till muddring och upprustning av bryggan vid gästhamnen framkom 
att inga medel fanns avsatta för den typen av åtgärder. Bidrag för naturvårdssatsningar finns att söka från 
Naturvårdsverkets medel för Lokala naturvårdsinsatser (LONA). 

• Med mötet som hölls med Järnäsklubbs marina framkom det att länsstyrelsen tidigare visat sig 
intresserade av att köpa in sig på båtplatser vid en ny flytbrygga. Intresse finns fortfarande. Antal platser 
kunde inte specificeras och en förfrågan med kostnader måste ha inkommit innan beslut kan tas.

• Även tidpunkten för när skötselplanen skall sjösättas diskuterades. Beslut om naturreservatet är överklagat 
och därför kommer inga åtgärder att vidtas innan processen avslutats. De ursprungliga planerna och 
förhoppningarna var att kunna ha en invigning sommaren 2013.

Länsstyrelsen kulturmiljöenhet
Det lotshus som Järnäs Bys Samfällighetsförening förvärvade 2012 är skyddad av Q-märkning. Märkningen 
innebär att husets utvändiga utseende ej får förändras vid en eventuell renovering. Märkningen innebär även 
att det finns möjlighet att söka byggnadsvårdsmedel för olika åtgärder från kulturmiljöenheten.

• Lotshusets renovering diskuterades. Jeanette Joelsson, tjänsteman på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, 
informerade om att området kring lotsstationen i Järnäsklubb är ett prioriterat område och lovade kontakta 
handläggande tjänsteman vid Västerbottens museum för att hjälpa till med en snabbare hantering. Efter ett 
utlåtande från Västerbottens museum kan medel sökas. Med ansökan ska en kostnadsberäkning bifogas.

• Enheten för kulturmiljö handlägger stöd för information om kulturmiljöer. Detta innebär att det finns 
möjlighet att söka medel för en gemensam informationspunkt om områdets unika natur- och kulturmiljö. 
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SAMARBETSPARTNERS OCH FINANSIERING
Initiativet till förstudien kommer från Järnäs bys samfällighetsförening och omfattar även verksamheter som 
inte i normala fall ingår i föreningens verksamhet. Detta innebär att om de föreslagna åtgärderna ska kunna 
verkställas krävs ett brett samarbete både beträffande genomförande och finansiering. De flesta av de 
föreslagna åtgärderna är av offentlig karaktär och här bör man eftersträva ett fördjupat samarbete med 
berörda myndigheter.

Samarbetspartners:
• Järnäs bys samfällighetsförening
• Järnäs bygdegårdsförening
• Järnäsklubbs marina
• Kråken-Tjäruskärs intresseförening (?)
• Nordmalings kommun
• Länsstyrelsen (enheterna för natur- och kulturmiljö, samt regional utveckling)
• Företag på orten
• Boende i området

Finansiering:
• UR-nära, LONA, Boverket m fl
• Jordbruksverket: Landsbygsdsprogrammet
• Länsstyrelsen Regional Utveckling
• Länsstyrelsens enheter för Natur- och Kulturmiljö
• Nordmalings kommun

ÅTGÄRDER
Åtgärdsplanen har sin utgångspunkt i de idéer och förslag som framkommit under de aktiviteter som 
beskrivits under föregående punkter. Planen ska ge en översiktlig bild av åtgärder med förslag på tidsplan 
och finansiering samt med uppskattade kostnader angivna. 

Lotsstugan - exteriört

Lotsstugans södra fasad samt tornet är i akut behov av reparation. På tornet är vissa partier murkna och 
befintliga fönster behöver restaureras. Även sydsidans fasad, fönster samt taket är i behov av översyn.

Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull. Byggnaden är även omfattad av den skötselplan som finns för det 
naturreservatet som länsstyrelsens tagit beslut om att bilda. Beslutet är överklagat men eventuella 
reparationer måste ske i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbottens län. 

Samfällighetsföreningen hade önskemål om att få isolera tornet (med s k västkustskiva), förse den med ny 
fasad, renovera fönster samt sätta in nya i de mellanplan som finns på vägen upp i tornet. Om huset i 
framtiden ska användas som vandrarhem behövs allmänna utrymmen för gästerna. Mellanplanen skulle 
kunna användas för detta ändamål. 

Idagsläget planeras renovering av torn och den södra fasaden, restauration av befintliga fönster samt 
isättning av ett nytt i det översta mellanplanet på tornet. Vidare ska taket beläggas med ny papp. 

Föreningen har under vintern 2012/2013 haft kontakt med handläggare på Västerbottens museum som 
kommit in med synpunkter på de åtgärder som planeras att genomföras. I februari lämnades en ansökan in 
om bidrag för kulturmiljövård till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Ansökan avslogs då ett nytt fönster skulle 
förändra den ursprungliga fasaden. I april tecknades en överenskommelse mellan Järnäs bys 
samfällighetsförening och länsstyrelsen om vilka åtgärder som ska genomföras. Överenskommelsen innebär  
att ingen isolering får påföras utifrån men att ett fönster får sättas in. Vidare ska tornets och sydsidans 
fasader och fönster ses över och ett nytt papptak läggas.
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Lotstugans torns utsatta läge har lett till att delar av fasaden är murken

Reparation av torn:
byte av panel, insättning av ett nytt fönster,  restaurering av befintliga fönster, målning av fasad och fönster.

Reparation av tak:
nytt papptak.

Reparation av den södra fasaden:
ev ny panel, målning, översyn av fönster.

Åtgärd: "" " Se ovan
Tidsplan:" " April-juni 2013
Kostnad:" " ca 377 000 kr
Finansiering:" " UR-nära, egen
" " "

Lotsstugan - vandrarhem

Bland de förslag som inkommit om vad Lotsstugan skulle kunna användas till, finns idéer om att inrätta en 
restaurang eller ett kafé. För att driva den typen av verksamheter krävs ett funktionellt kök som uppfyller de 
miljökrav som finns, bl a måste personalen ha tillgång till egen toalett och helst även ett eget 
omklädningsrum. Idagsläget har byggnaden ett alltför litet kök och för få sittplatser. Idén om att bygga ett kök 
i den garagelänga som finns anslutning till lotsstugan, skulle innebära höga kostnader. Kostnader som i sin 
tur skulle höja hyran för den entreprenör som ska driva verksamheten. Då säsongen är kort och antalet 
sittplatser begränsat innebär detta en sämre lönsamhet.

Lotsstugans placering och utformning gör att den lämpar sig väl för ett vandrarhem. Det är också det förslag 
som de flesta som deltagit i projektet har angivit. 
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I byggnaden finns utrymme för 10-12 st sängplatser. För att öka antalet sängplatser och därmed 
omsättningen kan den tillhörande garagelängan byggas om till övernattningsboende. Investeringens 
omfattning bör vägas mot de intäkter den förväntas inbringa.

Samfällighetsföreningen som äger Lotsstugan ska se till att byggnaden är utrustad med det som behövs för 
att driva ett vandrarhem; sängar, sängkläder, köksartiklar, fungerande dusch och toalett mm. Vidare ska de 
krav som finns för att driva en verksamhet av det här slaget vara tillgodosedda (brandutrustning, ev 
utrymningsvägar mm). 

Framtida investeringar utöver de som krävs för en basverksamhet bör ske i samråd med den entreprenör 
som ska driva verksamheten. 

Övriga kostnader som rör verksamheten ska bekostas av entreprenören (ev miljötillstånd, marknadsföring, 
städning, underhåll mm). Kostnader, åtaganden mm ska regleras i ett avtal mellan fastighetsägare och 
entreprenör.

Möjligheten att ansluta vandrarhemmet till STF (Svenska Turistföreningen) bör utredas ytterligare. För att 
kunna antas gör STF först bedömningar utifrån givna kriterier. Vissa av dessa kan kringgås om de anser att 
byggnadens läge eller karaktär är intressanta.
En anslutning innebär en etableringsavgift vars storlek utgår från byggnadens storlek och sedan en 
franchiseavgift per såld gästnatt. Vandrarhemmet får i sin tur hjälp med marknadsföring, ansvarsförsäkringar 
mm.
Mer information finns att läsa på:
http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/Om-STF/Att-starta-en-STF-anlaggning/

Redan idag är vattentillgången begränsad på Storklubben. Detta innebär att en expansion av verksamheten 
kommer att kräva borrning efter vatten. Detta föreslås ske i samband med att vandrarhemsverksamheten 
påbörjas (sommaren 2014). 

För att så snart som möjligt få inkomster från Lotsstugan föreslås att den rustas upp för uthyrning till familjer/
grupper under sommarsäsongen 2013. 

Redan under hösten 2013 bör arbetet med att hitta en lämplig entreprenör påbörjas.

  Utsikten från Lotsstugans torn är magnifik
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Åtgärd steg 1:" " Iordningsställande av byggnaden till vandrarhem.
" " " Inköp av sängar, sängkläder, köksutrustning m m:
" " " Installation av larm och brandsäkerhetsutrustning.
" " " Lättare reparationsarbeten invändigt. 
" " " Marknadsföring.
" " " Arbete med att hitta lämplig entreprenör.
Tidsplan:" " Juni 2013 – maj 2014.
Kostnad:" " Inköp av inventarier, 85 000:-
" " " Marknadsföring (i t ex Lands sommarbilaga) 30 000:-
" " " Installation av larm och brandsäkerhetsutrustning 30 000:-
" " " Invändiga reparationer (målning, tvätt mm) 26 000:-" " "
" " " "
Finansiering:" " UR- nära, egen.

Åtgärd steg 2:" " Till sommaren 2015 bör vattenförsörjningsfrågan vara löst.
" " " Översyn av avlopp." " " "
Tidpslan:" " September 2013 – april 2014
Kostnad:" " VA, borrning  ca 150 000:-.
" " "
" " " Fr o m tecknandet av avtal åligger kostnader för marknadsföring "  
" " " på entreprenören.
Finansiering:" " Egen

Garagelängan

I anslutning till parkeringsplatsen nedanför Lotsstugan finns en oisolerad garagelänga som tillhör fastigheten. 
För att utöka antalet bäddar för vandrarhemmet och på så sätt förstärka ekonomin skulle byggnaden kunna 
byggas om till att omfatta 3 st tvåbäddsrum (med vandrarhemsstandard).

En inledande åtgärd är att ta fram en prisbild för en ombyggnation.

Åtgärd:" " " Framtagande av kostnadsbild
Tidsplan:" " Vintern 2014-2015
Kostnad:
Finansiering:" " Egen

Natur- och kulturmuseum

För att belysa, informera om och skapa förståelse för de kultur- och naturvärden som finns i området föreslår 
förstudien uppbyggnaden av en utställning. Den lokal som finns i anslutning till garagelängan (den sk 
”sakristian”) skulle kunna användas för detta ändamål. Utställningen bör vara konstruerad så att den ej 
behöver bemannas och den skulle kunna kombineras med en försäljningsbod där de som hyr in sig även 
förser besökarna med information. 
En del av utställningen bör placeras inne i Lotsstugan. En idé som finns är att döpa rummen efter lotsar/
båtmän som jobbat i byggnaden och att återspegla deras historia.

Länsstyrelsen natur- och kulturmiljöenheter har ställt sig positiva till ett samarbete kring uppbyggnaden av en 
utställning.
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Åtgärd:" " " Iordningställande av natur- och kulturmuseum
" " " Färdigställande och hängning av utställning om lotsplatsens historia i 
" " " Lotsstugan.
Tidsplan: " " Vintern 2014 - klart sommaren 2015
Kostnad: " " 1 025 000:- (priset är en schablon beräknat på 50 000:-/kvadratmeter
Finansiering:" " Länsstyrelsens enheter för natur samt kultur 

Information och marknadsföring

På Järnäshalvön och i området runt Kråken finns många föreningar och några företag. Under förstudien har 
behovet av information påtalats vid ett flertal tillfällen. Den information som efterfrågas är framtida planer för 
byarna, aktiviteter, öppettider på Skärgårdscaféet, kontaktuppgifter till tennisbanan med mera. Vidare finns 
intresse för att veta mer om Järnäshalvöns natur- och kulturmiljöer.

En idé om en gemensam hemsida (utökad blogg) och om en gemensam närvaro på sociala medier har 
diskuterats. För att kunna erbjuda en väl fungerande hemsida och en gemensam syn kring informationen på 
bl a social medier bör nyckelpersoner (eller av föreningarna utsedda personer) utbildas.

Utbildandet av natur- och kulturguider skulle tillgodose allmänhetens behov av information av ett ev framtida 
naturreservat och av områdets historia och kulturmiljö. Vid samtal med enheterna för natur- och kulturmiljö 
har dessa ställt sig positiva till att bistå med handledare. En utbildning av natur- och kulturguider bör omfatta 
en såväl teoretisk (historia, kultur- och naturmiljö) som en praktisk del (guide- och talteknik).

Fler anslagstavlor med översiktskartor och plats för information om aktiviteter skulle kunna utgöra ett 
ytterligare informationsled. Anslagstavlorna bör sättas upp på strategiska lägen i byarna.

Åtgärd 1:" " Framtagande av en gemensam hemsida (bloggverktyg) och 
" " " faceboksida samt utbildning av nyckelpersoner. 
Tidpslan:" " Vintern 2013-2014
Kostnad:" " 50 000:-
Finansiering:" " UR-nära
" " " Nordmalings kommun

Åtgärd 2:" " Utbildning av kultur-och naturguider
" " " Framtagning och utplacering av informationstavlor
Tidpslan:" " Vintern 2014-2015
Kostnad:" " Utbildning 50 000:-
" " " Informationstavlor (8 st) ca 40 000:-
Finansiering:" " Länsstyrelsen natur- och kulturmiljöer
" " " Nordmalings kommun
" " " Egen
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Gästhamnen

Järnäsklubbs nuvarande gästhamn byggdes 1973 och ansågs för den tiden, vara modern. Antalet platser 
idag är begränsad till enbart åtta. Ett antal som med åren krympt dels på grund av uppgrundningen i 
Kvarkenområdet och dels på att storleken på fritidsbåtar ständigt tenderar att bli större.

Kajanläggningen tillhörde från början Fortifikationsverket men överläts till Samfällighetsföreningen när de 
avvecklade sin verksamhet på platsen. Nordmalings kommun som driver gästhamnen arrenderar 
anläggningen och marken av föreningen. Investeringar för att förbättra standarden av gästhamn och 
tillhörande sanitetsutrymmen har kommunen stått för.

En första, viktig åtgärd är att föra diskussioner med Nordmalings kommun om vikten av fungerande 
gästhamnar och vem som har ansvaret för dessa. Under diskussionerna är det viktigt att klargöra skillnaden 
mellan småbåts- respektive gästhamnar dvs mellan privata och offentliga åtaganden.

Det finns anledning att tro att bryggans stenkista håller på att förstöras. En dykare bör anlitas för besiktning 
av de delar av anläggningen som ligger under vattnet.

Ett beslut har tagits på att en belysning ska sättas upp på bryggan men detta har inte genomförts. 
Anledningen till detta bör utredas.

Sanitetsutrymmena vid gästhamnen som består av två utedass och en dusch (med myntautomat) är 
undermåliga och ohygieniska. 

Gästhamnen fungerar ofta som en stormhamn, dvs en hamn där båtar söker skydd i vid dåligt väder. Detta 
innebär att de gör ett längre uppehåll och har behov av tvätta sig själv och kläder, inhandla proviant. För att 
möte detta behov föreslås uppbyggnaden av nya toaletter eller ett servicehus. Ett förslag är att servicehuset 
(som även inrymmer toaletter) placeras vid den nuvarande husvagnsparkeringen vid vändplanen. Denna 
placering förutsätter att separata toaletter byggs vid gästhamnen.
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Gästhamnen i Järnäsklubb

Åtgärd 1:" " Besiktning av gästhamnens stenkista
" " " Framtagande av kostnadsunderlag för servicehus och toaletter
" " " Diskussioner med kommunala företrädare"
Tidsplan:" " Våren - hösten 2013
Kostnad:" " 3 000 kr
Finansiering:" " Egen
Åtgärd 2:" " Ev reparation av brygga"
" " " Uppförande av nya toaletter/servicehus
Tidsplan:" " Klart inför sommarsäsongen 2015
Kostnad:
Finansiering:" " Nordmalings kommun

Skärgårdscaféet

Kaféet längst ut vid gästhamnen är ett populärt besöksmål både för båtfolk och bilburna. Den nuvarande 
entreprenören har utökat och utvecklat verksamheten utifrån de förutsättningar som funnits.

Om verksamheten skall kunna utvecklas ytterligare bör en plan tas fram för detta. Denna plan bör omfatta 
vattenförsörjning, avlopp, arrendeavtal med mera.
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Räkafton på Skärgårdscaféet

Åtgärd 1:" " Framtagande av en utvecklingsplan beträffande vattenförsörjning, 
" " " avlopp mm
Tidpslan:" " Hösten 2013 - våren 2014
Kostnad:
Finansiering:" " Egen

Åtgärd 2:" " Avlopp
Tidpslan:" " Klart till sommarsäsongen 2015
Kostnad:
Finansiering:" " Egen

Husvagnsparkering/Parkeringsplatser

Den husvagnsparkering som idag finns i anslutningen till vändplanen, är populär och oftast fullbelagd under 
högsäsong. På området finns en liten grillplats samt torrdass. 

Marken där husvagnsparkeringen är belägen ägs av Järnäs Bys Samfällighetsförening och Järnäs 
Bygdegårdsförening är ansvariga för skötseln av parkeringen.
Det finns ett uttalat behov av fler husvagns/husbilsplatser, bättre toaletter och av en servicebyggnad.
Besökare till Storklubben är hänvisade att parkera vid vändplanen. Antalet platser är under högsäsongen för 
få.

I skötselplanen för det planerade marina naturreservatet finns både parkeringsplatser och toaletter 
upptagna. En servicebyggnad med toaletter, dusch, tvättmöjligheter samt ett litet kök skulle kunna utnyttjas 
både av båt- och husvagnsgäster samt av de som besöker naturreservatet. Om planerna på naturreservatet 
genomförs bör ett samarbete kring servicehus, toaletter och parkering inledas för att på bästa sätt nyttja de 
medel som på olika håll kan finnas för detta ändamål.
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Åtgärd ":" " Iordningsställande av fler platser för husvagnar/husbilar
" " " Diskussioner med företrädare för naturreservatet angående samarbete kring 
" " " ett servicehus med toaletter. 
" " " Diskussionerna bör resultera i en plan för genomförande" " "
Tidsplan:" " Fler husvagns/husbilsplatser bör stå klart till sommarsäsongen 2014
" " " Planeringsdiskussioner med länsstyrelsen bör påbörjas hösten 2013
Kostnad:" " Iordningsställande av fler platser för husvagnar/husbilar: 30 000:-
Finansiering:" " Egen
" " " Länsstyrelsen naturmiljöenhet
" " " Nordmalings kommun

Järnäsklubbs Marina

Järnäsklubbs marina är en privat förening med syfte att förse fast- och sommarboende med båtplatser. Den 
flytbrygga som köptes in för ändamålet, inrymmer 20 båtplatser som alla är uthyrda. Behovet av platser är 
större än antalet och föreningen har upprättat en kölista. 

Ett inköp av ytterligare en flytbrygga skulle inte bara tillgodose behovet av båtplatser hos dem som idag köar, 
utan även innebära ett komplement till dagens gästhamn. Redan idag hyrs eventuellt lediga platser ut till 
båtgäster. Även Länsstyrelsens enhet för naturmiljö har uttalat ett de har ett behov av platser.

Både i Umeåregionens ”Tillägg till översiktsplanen för Strandskydd i Umeåregionen” och i Länsstyrelsens 
”Skötselplan för naturreservatet Örefjärden – Snöanskärgården”, påpekas vikten av gemensamma 
båtanläggningar för att minimera påverkan på djur- och växtliv.

Förutom behovet av en ytterligare brygga har det under förstudien uppkommit idéer om att ställa iordning en 
allmän badplats i anslutningen till marinan samt en promenadstig runt viken.

                  

Arbetskväll på marinan
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Åtgärd 1:" " Diskussioner mellan Järnäsklubbs Marina, Nordmalings kommun och 
" " " Länsstyrelsen naturmiljöenhet " " "
" " " Iordningsställande av badplats samt promenadstig
Tidsplan:" " Klart inför sommarsäsongen 2014 eller när finansieringen är löst
Kostnad:" " Flytbrygga 400 000 kr, badplats och stig 15 000:-
Finansiering:

Muddring
Byggandet av vägen till Storklubben på 1950-talet, innebar att det s k Västersundet började växa igen då 
genomströmningen av vatten hindrades. Nordmalings kommun har påpekat behovet av muddring av 
området och om att återskapa vattenförbindelse via en bro eller trumma (”Tillägg till översiktsplanen för 
Strandskydd i Umeåregionen” ).

En muddring skulle bidra till att landskapsbilden förbättrades och till att höja områdets attraktionsvärde.  
Delar av muddermassorna skulle kunna nyttjas till material för en större husvagns/husbilsparkering. Detta 
måste dock föregås av en analys av massorna så att inte naturmiljön påverkas negativt.

Åtgärd:" " " Muddring
Tidsplan:" " När finansiering av åtgärden är löst
Kostnad:" " 1 500 000:-
Finansiering:

SAMMANFATTNING

De idéer till utveckling som framkommit under förstudien har både offentlig och privat karaktär. För att 
genomföra de åtgärder som föreslås för utvecklingen av området krävs ett brett samarbete mellan privata, 
ideella och offentliga företrädare. En utveckling som tar hänsyn till den natur- och kulturmijö som finns i 
området.

Vidare bör en utveckling av området ske varsamt och med hänsyn till områdets natur- och kulturmiljö och 
med tydlig förankring. Genom information, öppna möten, idékvällar med mera uppnås ett brett samarbete 
och en delaktighet hos alla parter som gynnar platsens utveckling på sikt. 

Sirpa Kärki

Järnäsklubb, 
april 2013
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Tabell över åtgärder och kostnader

ÅTGÄRD

Lotsstugan - 
exteriört:

Lotsstugan - 
Vandrarhem, etapp 1:

Iordningsställande av 
vandrarhem

Lotsstugan - 
Vandrarhem, etapp 2:

Vattenförsörjning

Garagelängan:
Framtagande av 
kostnadsbild

Natur- och 
kulturmuseum

Information och 
marknadsföring, 
etapp 1:
Hemsida/sociala 
medier

Information och 
marknadsföring, 
etapp 2:
Utbildning av natur- 
och kulturguider
Informationstavlor 

Gästhamnen, etapp 
1:
Besiktning av 
gästhamnens 
stenkista
Kostnadsunderlag för 
brygga, 
serviceanrättningar

Gästhamnen, etapp 
2:
Reparation av 
gästhamn
Uppförande av 
toaletter/servicehus

KOSTNAD ANSVAR FINANSIERING TIDSPLAN

377 000 Privat / Offentlig UR-nära, egen april- juni 2013

171 000 Privat / Offentlig UR-nära, egen juni 2013- maj 2014

150 000 Privat Egen sept 2014 - maj 2015

Privat Egen Vintern 2014-2015

1 025 000 Offentlig Länsstyrelsen Vintern 2014-2015

50 000 Privat / Offentlig UR-nära, egen Vintern 2013-2014

50 000 Privat / Offentlig Länsstyrelsen, Nordmalings kommun Vintern 2014-2015

40 000 Offentlig Länsstyrelsen, Nordmalings kommun Vintern 2014-2015

3000 Privat Egen Våren-sommaren 2013

Privat / Offentlig Vintern 2013-2014

Offentlig Nordmalings kommun Vintern 2014-2015

Offentlig Nordmalings kommun Vintern 2014-2015
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Skärgårdscaféet, 
etapp 1:
Plan för 
vattenförsörjning 
avlopp

Skärgårdscaféet, 
etapp 2:
Grävning av avlopp

Husvagnsparkering/
Parkeringsplatser:
Iordningsställande av 
husbils- och 
parkeringsplatser:
Framtagande av 
utvecklingsplan samt 
kostnadsbild för 
servicehus

Järnäsklubbs 
Marina:
Iordningsställande av 
badplats och 
promenadstig
Köp och installation 
av ny flytbrygga

Muddring:

Övrigt:
Förutom ovanstående 
åtgärder har även 
kursverksamhet och 
logi på Järnäs 
bygdegård 
diskuterats.

SUMMA:

Privat Egen Vintern 2013-2014

Privat Egen Vintern 2014-2015

30 000 Privat / Offentlig Nordmalings kommun, egen Vintern 2013-2014

15 000 Privat / Offentlig Nordmalings kommun, egen Vintern 2013-2014

400 000 privat / Offentlig Nordmalings kommun, egen Vintern 2013-2014

1 500 000 Offentlig När finansieringen lösts

3 811 000
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