
O Goda nyheter för båtfolket. Kalkskär kommer
också i framtiden att vara tillgängligt för alla.
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oRAvA¡s. MÐf üo skârgårdsstift else

har köpt norra delen av Stora Kalk-
skär som ligger i Oravaisskärgården.

Kalkskär har varit i Privat ägo

fram till 2012 då holmarna blev till
salu och i sammaveva detaljPlane-
rades med tolv tomter. Många orts:
bor höjde då upprört På ögonbr¡men
och båtfolket trodde att den PoPu-
Iära och natursköna ön redan glidit
demurhänderna.

John Érickson, ordförande för
Mar<mo skärgårdsstiftelse, såg i sin
tur en möjlig chans till affär. Efter
dryga två års förhandlingar med
försäljarna Kjell Nybacka och Peter
Skeppar har stiftelsen nu rott aff,á-

renihamn.
Hur stor köpesumman är vill han

inte uttala sig om.

-Vårt mål har hela tiden varit att
Kalkskåir ska fredas, säger Erickson.

HEITRY PAUt¡n från Vörå båtklubb
och Kjell Wiik från Oravais båtklubb
?ir både lättade och glada över nY-

heten.
-Vi hade redan sett det som sålt

och försvunnet, säger Wük.
Rent praktiskt betyder det här att

tre detaljplanerade tomter flyttas
bortfrån norradelen avön till mark
som stiftelsen äger på fastlandet mot
Sárkimo.
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oKöpet omfattar d*a 20 hektar
av Stora Kalkskär och ligger På
norra delen avön.
.Kvar på Kalkskär finnsfort'
f arande tre osålda tomter. De

ligger utanför det område som
Maxmo skårgårdsstiftelse köPt.
Tre tomterflyttas bortfrån ön.
oEn ny offic'lell farled tillStora
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administreras av andelslaget
Solrutten och är på målrakan.
oLilla Kalkskär ¡ngår ¡nte ¡ k¿þet.
Där finns fortfarande osåHa
tomter.
olilla och Stora Kalkskär lades
ut till ftlrsäljning i maj 2O12. Vörå
konrmun meddelade tidigt att
den inte har resurser att kiþa
dem.

Kvar blir en tomt På norra udden
som arrenderas till andelslaget Sol-

rutten som ägs av österbottniska båt-

klubbar och fiskargillen. Planen är
att i något skede bygga en service-
byggnad med bastu. Hur och när
är ännu oklart. I öwigt ska allt va-
ra som förr: fritt foam för båtfolket
att gästa ön.

-På sikt är också tanken att Sol-

rutten skata över administrationen
av Kalkskâr, säger Erickson.

Största delen av det område som

stiftelsen köpt består av skog och så

kommer det också att vara i fram-
tiden. Stiftelsen har kommit över-
ens med NTM-centralen att hela
området ska fredas, något som
ägarna också försökt göra i trettio
år. Det här blev dock möjligt inom
ramen för Metsoprogrammet i och
med att byggrätterna fl¡rttas bort'
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