Klippt ur Hudiksvalls Tidning 22 januari 2018:
Protest mot försäljning i naturreservat: "Otänkbart att stugan ska tas över för privat bruk"
Under våren planerar Nordanstigs kommun att lägga ut Själstugan på ön Gran till försäljning. Nu
riktas kritik mot att uthyrningsstugan kan komma i privat ägo. Ett förslag är att ta över ägandet
genom en stiftelse.
– Själstugan fyller en fin funktion för att ge allmänheten tillgång till den fina naturen på Gran. Det är
vad jag vill visa med namninsamlingen, säger Erik Leonsson, Stockholm, med fritidsboende i
Norrfjärden, Gnarp.
Nordanstigs kommun har beslutat att sälja byggnader som inte används i kärnverksamheten, bland
objekten finns Själstugan på ön Gran.
Mindre än ett dygn efter att namninsamlingen mot försäljning av Själstugan publicerades har nästan
200 personer skrivit på namninsamlingen "Rädda Själstugan på ön Gran från försäljning".
Facebooksidan Ge Själstugan en chans har på en dryg vecka fått 79 medlemmar.
– Jag tycker att vi inte kan ge upp den här kampen mot att Själstugan ska hamna i privat ägo. Finns
det ingen annan lösning kanske vi ska fixa en stiftelse som tar över, säger Henric Wikström, Sundsvall,
med rötterna i Sörfjärden, Gnarp.
Hans farfar omkom på ön Gran och är begravd där men Henric Wikströms känslor för ön Gran är
också präglade av naturupplevelser.
– Det är inte världens enklaste att ta sig ut till Gran. Kommer vi ut till Gran ett par gånger om år är vi
lyckliga. Det är värt lika mycket som en utlandsresa för min sambo och mig, säger Henric Wikström.
Ön Gran ligger isolerat nästan en landmil ut från Gnarpskusten. Det krävs en båt som är längre än
fem meter och noggrann koll på väderleksförändringar för den som vill åka ut till Gran. Men det är
felaktigt att betrakta ön och dess miljö som mindre intressant som besöksmål bara för att ön är
svåråtkomlig, menar Erik Leonsson och Henric Wikström. I somras var det inte enkelt att boka stugan
för övernattning framhåller Henric Wikström.
– I gästboken ser man att det är många som besöker ön, säger Erik Leonsson.
Själstugan arrenderas av turistföretagare för uthyrning till allmänheten och båtturer ut till ön
arrangeras där båtgästerna kan använda stugan under sitt besök på Gran.
– Gran och Själstugan marknadsförs inte, och vi vill inte se så mycket turism där ute med hänsyn till
djurlivet, så turismen ska bedrivas i små grupper, säger Erik Leonsson.
Ön Gran är en kronoholme så all mark ägs av staten och förvaltas av länsstyrelsen i Gävleborg. All
bebyggelse står på ofri grund. Nordanstigs kommun köpte Själstugan av försvarsmakten när KA 5 i
Härnösand tänkte riva stugan.
Nordanstigs kommunfullmäktige beslutade i juni förra året att minska sina kostnader för lokaler som
inte används i kärnverksamheten. I det beslutet ingår planerad rivning av exempelvis Annexet vid
Arthur Engbergskolan i Hassela, och försäljning av Fröstens skola i Jättendal, utöver försäljningen av
Själstugan.
Fastighetsstrateg Thomaz Nordh förklarar att Själstugan kommer att lämnas över till mäklare för
försäljning till våren. Det finns redan spekulanter, bland dem exploatören Richard Brännström, som
driver Sörfjärdens camping.

– Om stugan får en ägare som använder den för uthyrning är det tänkbart positivt, men det är
otänkbart att stugan ska tas över för privat bruk, säger Henric Wikström.
Av direktiven inför en försäljning framgår att kommunen tar hänsyn till hur köparen avser att
använda stugan. Vid en eventuell försäljning är det Nordanstigs kommunfullmäktige som ska
godkänna köparen.
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