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Kopi:
Emne: Hurtigbåtrute Ytre Gildeskål- gjeldene fra 1. sept.
Vedlegg:
Fleinvær har atter en gang fått redusert sitt hurtigbåttilbud i forbindelse med denne omleggingen. Vi mister nå all
båtforbindelse på Lørdager, et anløp på Søndager og får vesentlig forlenget reisetid fra Bodø flere dager i uka.
Endringene er kommet uten forvarsel eller noen form for høring. Dette kommer i tillegg til at alle anløp er på signal
(båten må bestilles dagen før reisen), og en kompliserende bytting av båt i Arnøya.
Dette kan vi ikke godta!
I Fylkets egne føringer til " Nytt ferge-og hurtigbåt kart" står det at steder med fastboende, næringsliv og uten annen
transportmulighet skal prioriteres. Fleinvær faller inn under alle disse kriteriene.
På Gildeskåls egne nettsider står det at " dette er positivt for Gildeskål som helhet, og at nødvendige prioriteringer er
gjort". Dette vil i klartekst si at Fleinvær ikke er en del av helheten og at vi er nedprioritert. Å være nedprioritert og
utenfor helheten føles ikke særlig godt.
Endringene er gjort for å kompensere for økt ruteproduksjon når Inndyr blir en del av rutenettet. At det er "hurra
stemning" på Inndyr og omegn er forståelig, men da må det opplyses om at dette går på bekostning av oss som ikke
har bilvei, buss, gods- post bil eller ferge, men kun har hurtigbåten og er totalavhengig av denne for at stedet skal
bestå.
Vi ber derfor om at kommunen og fylket snarest setter i gang arbeidet med å gjeninnføre tapte båtanløp eller
kompensere for disse, og vi vil ha et klart svar på hvordan dette skal gjøres.
For ordens skyld; Kakefesten på Inndyr på Tirsdag 01.09 i forbindelse med denne ruteendringen er i overkant
provoserende for oss. Formoder at det ovenfor nevnte blir tatt med i "festtalene".
For Fleinvær lokalutvalg
Odd Alfred Jensen

