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Kronoholmen Brämön, Sundsvalls kommun – Kaj på Sanna.  

 
Undertecknad, ordförande i Sanna Intressentförening UPA med säte på Brämön, har 
föreningens uppdrag att uppmärksamma  SFV:s ledning om att ca 20 års kommunikation och 
samarbete med SFV inte har lett till något resultat i frågan kring framtiden för kajen på 
Sanna Brämö annat än att kajen skall rivas. Föreningen organiserar de sommarboende och 
SFV:s hyresgäster på den f.d. lotsplatsen på Sanna. Befintlig kaj har genom åren varit den 
naturliga angöringen på Brämön och nyttjas även av företag och myndigheter som utövar 
verksamhet på ön. 
 
Kontakten med SFV har gått genom SFV:s kontor i Uppsala och f.n. med Bengt Skoglund. 
 
I bifogad skrivelse som följebrev, framgår, dels den nutida historiken om kajen på Sanna, och  
dels uppgifter om vilka övriga myndigheter och företag som nyttjat kajen sedan 1970-talet  
och fram till nutid, samt vårt förslag på hur en ny kajanläggning anpassad till dagens behov skulle 
kunna se ut - detta eftersom att nuvarande kaj skall rivas. Det görs i avsaknad av såväl utredning 
som beslut om hur en ny kaj skall utformas eller anläggas. 
 
Allt detta sker samtidigt som Länsstyrelsen Västernorrland satsar på att upprusta naturreservatet 
på Brämön som bl.a. är tänkt att ingå i en utveckling av turist- och besöksverksamheten i 
kustlandsområdet inom Sundsvalls kommun. 
 
Under år 2013 genomfördes en förstudie ”Besöksnäringen Löran – Brämön” som togs emot 
positivt år 2014 av både Sundsvalls Kommun och SFV och som omfattade en idé om en ny kaj vid 
Sanna. Men sedan har inget skett som för frågan framåt om en ny kaj på Sanna. 
Det nya problemet är att när kajen är avlyst och senare riven, kan ingen längre angöra eller föra 
iland utrustning på Brämön - i synnerhet när det blåser mer än 5-6 sek/m. 
 

Vi behöver nu ett ställningstagande av SFV i denna framtidsfråga angående kajen på Sanna 
Brämön. För att underlätta detta ställningstagande så finns i vår bifogade skrivelse ett förslag om 
hur en kaj i modern tappning skall kunna vara utformad. 
 
Vi emotser vänligen ett besked av SFV huruvida man är beredd att som huvudman i ett 
kaj-hamn-projekt redan nu innan rivning genomförs, aktivt projekterar en ny kaj på Sanna Brämön. 
 
 
 
Med vänlig hälsning! 
För Sanna Intressentförening 
Ulf Westling. 
Ordförande. 
 
Ulf Westling e-postadress,  ulf.c.westling@hotmail.se 
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