
2

2007-02-05

Ansökan om förnyat STUV-bidrag.

Vision
 - En kanal mellan Kuggviken och Gamlebyviken vitaliserar turismen i
  Västerviks stad, Tjust skärgård, Gamlebyviken och Gamleby samhälle. 
 - Kanalen kommer att vara intressant för kustfarare på ‘båtarnas E4’ 
  mellan Stockholm och Kalmar.
 - Kanalen kommer att förbättra vattenkvaliteten i Gamlebyviken.
 - Restiderna mellan Västervik och Tjust inre skärgård samt Loftahammar 
  minskar genom att sträckan blir 15 km kortare.
 - Den svåra och stundtals oframkomliga passagen vid Västerbådan elimineras.
 - Bygdens och främst Gamleby näringsliv vitaliseras genom turism och 
  nyttotrafik genom kanalen.
 - Kanalen kan komma att få betydelse för eventuell gruvdrift i Olserum.
 - Konceptet Gertrudsvik har stor fördel av en kanal till Gudingen.

Situation
En grupp ‘Dragets Kanals Vänner’ DKV, startade sin verksamhet för ca 5 år sedan. Det 
arbetet körde fast hösten 2005 och arbetet avslutades som icke realiserbart, dno I-05-195-22. 
Arbetet gick dock vidare med att söka och finna nya lösningar.  Med en helt omarbetad plan, 
nytt tillvägagångssätt och ny sträckning ca 500 m S om den tidigare tänkta sträckningen 
skedde en nytändning och projektet fick ‘vind i seglen’. Till det bidrog i hög grad en broschyr 
‘Framtid Gamlebyviken Mars 2012’ framtagen av Lars Cornell. 
Gruppen ombildades och bestod då av: 
 Lars Cornell Lofta Projektledare
 Jan Cullberg Gamleby Kassör
 Bo Jonsson Gamleby
 SA Hedlund Värmland 
 Bengt Sandberg Lund Kustlandets kontaktman
   Åke Elgstrand Gamleby.

I början på juni 2006 tog Lars Cornell kontakt med Kustlandet i Gamleby för att föranmäla 
att gruppen tänkte komma in med ansökan om en Stuv. Arbetet fortsatte under sommaren 
med större intensitet och en Stuv-ansökan undertecknad av Jan Cullberg inlämnades 2006-
08-03. En stuv L05-289-41 beviljades med 30 000:- för tiden 2006-08-03 till 2006-11-30. Den 
kom senare att bli förlängd till 2007-05-30.

Under en kaotisk månad hösten 2006 sprack gruppen i två delar. Ett skäl till händelserna var 
att Cornell arbetade fram att avtal med Calluna i Linköping men Elgstrand motsatte sig köp 
av den konsulttjänsten. Den kom därför ej att skrivas in i Stuv-ansökan. I stället för att justera 
befintlig Stuv-41 bildade Elgstrand och Sandberg en ny grupp med namnet ‘Förundersökning 
kanal’. De erhöll 2006-11-21 kr 30 000:-  i ny Stuv dno L05-289-48 med huvudsaklig avsikt 
att köpa in tjänsten från Calluna vilket nu även skett och avslutats. Stuv-48 ersätter således 
inte Stuv-41 eftersom den inte har samma innehåll och värdegemenskap.

Arbetet enligt Stuv-41 har fortsatt hela tiden och fortgår alltjämt, se det fortlöpande arbetets 
redovisning på   www.t just .com/gk/ .  Det finns nu behov av att förnya och på vissa detaljer 
förändra alternativt ersätta Stuv-41. En av dessa förändringar är att omorganisera gruppen 
till en mer ändamålsenlig projektform samt att bilda en ideell projektförening. En annan 
ändring är att ändra namnet från det mindre lämpliga ’Dragets Kanal’ till Gudinge Kanal.
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Värdegemenskap
Gudinge Kanal skall främja den urtida vattenvägen mellan Gudingen och Gamleby-
viken vid Kuggviken samt verka för ett förverkligande av kanal genom projektering 
och byggnation. Det skall ske genom att fakta insamlas så att olika alternativ kan 
ställas mot varandra och värderas för långsiktigt kloka beslut. Goda förutsättningar 
för ett framgångsrikt arbete skall skapas genom en effektiv och kompetent organisa-
tion, insiktsfull planläggning och iterativt förbättrade projektplaner och kalkyler. På 
det sättet ger vi framtida finansiärer, näringsliv, kommuninnevånare och kanalfarare 
bästa trygghet för ett lyckat och kostnadseffektivt resultat.

Ansökan
Gruppen Gudinge Kanal (under bildande) ansöker med ovanstående som grund 
att avslut av Stuv dno L05-289-41 upphävs och modifieras enligt nedan, alternativt
att ny Stuv beviljas och ersätter Stuv L05-289-41.

Projekttid: 2006-05-30  till  2007-05-30
Belopp: 30 000:-
Avseende kostnader för bla följande arbeten:
 - Undersöka och utveckla förutsättningarna för ‘Gudinge Kanal’ 
  mellan Kuggviken och Gamlebyviken.
 - Upprätta och underhålla en information  på   www.t just .com/gk/
 - Få till stånd inmätning av berört landområde.
 - Utföra inmätning (bottenundersökningar och detaljerat sjökort) 
  av Kuggviken (delvis utfört nov-dec 2006).
 - Enkätundersökning.
 - Bilda en juridiskt hållbar ideell projektförening samt förnya och 
  strukturera gruppen på ett väl genomtänkt sätt.
 - Informationsmöten bla med Västerviks kommun samt trycksaker.
 - Utarbeta förslag till projektplan och grov kostnadskalkyl.
 - Administration, resor och andra kostnader.
Kontaktperson och projektledare: 
 Lars Cornell
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