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Kommunstyrelsen

Motion om att få återse Freja i Sunnes hamn
KS2019/546/09
Förslag till beslut
Motionen avslås
Sammanfattning av ärendet
”Sverigedemokraterna vill öka ångbåtsföreningens möjligheter att kunna
sjösätta Freja och bedriva en verksamhet värd namnet.”
Ångbåten Freja ägs av en förening och om en förfrågan kommer från
föreningen bör den utredas enligt kommunens ärendegång och värderas
utifrån den besöksnäringsstrategi som finns.
Utredning av ärendet
Ångbåten Freja är viktig ur ett historiskt och kulturellt perspektiv för
Sunne och Fryksdalen. Att få återse den i hamnen vid Mejeriängen skulle
såklart vara fantastiskt och skulle kunna tänkas addera ett värde för
besöksnäringen.
Vid ett par tillfällen har vi kontaktats av personer med olika idéer och vi
har aldrig ställt oss negativa till dessa idéer. Men för att kunna säga ja eller
nej till finansiering krävs en formell fråga av ägaren till båten, eller
samarbetspart till ägaren.
Freja ägs av en förening. Föreningen är baserad i Kil och deras verksamhet
är inget som Sunne kommun ska styra.
2013 var senaste året som Ångbåtsföreningen Freja ansökte om, och
beviljades, bidrag från Sunne kommun.
Om det kommer en förfrågan från Ångbåtsföreningen kommer den att
behandlas enligt gängse ärendegång och vi undersöker hur den passar in i
besöksnäringsstrategin och vilka möjligheter till eventuell finansiering som
kan finnas. Att kommunstyrelsen ska besluta om finansiering till en part
som inte bett om finansiering är i lite omvänd ordning mot normalt
förfarande.
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Sverigedemokratema vill öka ångbåtsföreningens möjligheter att kunna sjösätta
Freja och bedriva en verksamhet värd namnet.

När Freja bärgades 1994 och senare efter renovering gled in i Sunne på 101årsdagen, år 1997, var det under pompa och ståt, som hela Sunnes, ja hela

Fryksdalens angelägenhet och dragplåster.
Efter några säsongers turer på Frykensjöama falnade intresset från kommunen

av att hjälpa föreningen. Nuvarande kommunledningar har inte haft intresse av
att se en livgivande verksamhet

Sverigedemokratema vill få Freja till Sunnes hamn igen. Att ge några
hundratusen per år för att stödja verksamheten med renovering m.m. av båten

kan inte vara för mycket begärt. Det som var hela bygdens attraktion
förvandlades snabbt till ett kommunalt ointresse. Att se Freja i hamn var fint, en
attraktion. Det gjorde Sunne attraktivt.

Skapar vi ett attraktivt Sumie igen, blir det en dominoeffekt där det ena ger det
andra. Idag är Sunne slätstmket och har svårt att locka en ny generation turister.

Det kan också skapa intresse för inflyttning och nya företagsetableringar.
Enbart Freja är inte tillräckligt för att nå målet om ett attraktivt Sunne, men som
vi skrev bidrar det ena till det andra och det tredje...
Vi önskar att kommunen ser över möjligheterna med ett samarbete mellan

Sunne, Torsby och Kils kommuner för att stödja föreningens arbete med båten.

Sverigedemokratema föreslår fullmäktige besluta att:
• Kommunstyrelsen kontaktar Torsby och Kils kommuner för att

gemensamt stödja den potentiella turistmagneten Freja.
• Surme kommun årligen ger ett bidrag på 200 000 kronor för att möjliggöra
renovering, sjösättning och en ändamålsenlig verksamhet med
passagerarturer på Frykensjöama och tar detta i beaktande vid nästa
budgetplanering.

Sunne2019-08-21

Runar Filper
Jonas Bergström

Hans Amkvist
Margareta Otter Den Halländer
Jan-Erik Annersand

