Kramfors kommunfullmäktige
Motion
Bristen på hotellrum hämmar utvecklingen av turism i Höga kusten. Fler turister skulle
stanna och stanna längre om det fanns tillräckligt med övernattningsmöjligheter nära det
område som turistnäringen arbetar hårt med att marknadsföra.
Även om turistandet idag sker allt mer individuellt så är det fortfarande många som väljer
bussresande som alternativ för att besöka intressanta resmål som t. ex. Höga kusten. Om
man beaktar den miljödebatt som pågår där det kollektiva resandet ska uppmuntras och
byggas ut på bekostnad av bilåkande så blir slutsatsen att bussen som alternativ åter
kommer att öka efter en tids tillbakagång. Med närheten till befolkningstäta områden som
Stockholm/Mälardalen kan man förvänta sig flera besökare per buss som vill övernatta för
att mer grundligt njuta av Höga kustens natur och märkliga geologi.
Att turistmålet Höga kusten behöver fler övernattningsmöjligheter är egentligen en
självklarhet. Frågan är bara hur man åstadkommer det. Det behövs politiska initiativ för att
starta processen.
Först måste kommunen köpa in lämplig mark för att sedan upprätta en detaljplan över
området. Därefter måste arbetet inrikta sig på att hitta intressenter inom hotellbranschen.
Lokaliseringen är given: Ullånger/Docksta.
Arbetet måste startas omgående. Det blir svårt i längden att upprätthålla en hög
besöksfrekvens om svårigheten att övernatta blir en etablerad sanning.
Dessutom går den lokala näringen miste om intäkter när angränsande kommuner står för
möjligheten att serva turisterna i just denna fråga. Vistelsen i Höga kusten-området förkortas
utan tillräckligt med hotellrum. Det är viktigt i sammanhanget att påpeka att det krävs hotell
med tillräcklig kapacitet med platser för fullastade bussar.
Med en utbyggd kapacitet av hotellrum så uppstår en ny möjlighet med vinterturism, en

utvidgning av olika verksamheter med möjligheter för flera aktörer. Det finns redan liftar i
området och med kreativitet kan flera olika aktiviteter skapas för en längre turistsäsong. De
organ som redan arbetar med att utveckla turismen sitter säkert på många goda idéer.
Med stöd av ovanstående yrkas:
Att Samhällsavdelningen ges i uppdrag att inköpa lämplig mark i Ullånger och Docksta för
hotellbygge,
Att Miljö- och byggnadsnämnden ges i uppdrag att detaljplanelägga dessa områden,
Att Näringslivsenheten ges uppdraget att söka intressenter inom hotellbranschen för
byggande av hotell i Ullånger och/eller Docksta.
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