Busskurer, regnskydd eller…?
Det kommer ett mail någon gång under sommaren
2007. Det är en vän av ordning som undrar vad det
är som har tillkommit nere vid väg 86, norr och söder om Liden. Är det möjligen turistinformationstavlorna som står där?. Får också lite lösa siffror på
vad det kostat och vad som gjorts. Eftersom man
inte tänkt så mycket på detta beslutar jag mig för att
Sundsvalls kommun 7250:undersöka det hela.
Matrielkostnad anslagstavlor Liden
Lite historia
Företagarföreningen i Liden beslutade under min tid
som medlem att bygga två stycken turistinformationstavlor som skulle sättas upp vid infarterna.
Det vi talade om då var plåttavlor som skulle tillverkas av Lindens skyltar i Timrå eller likvärdigt. Man
beslutade också att söka bidrag för att detta skulle
kunna bli verklighet. Efter detta vet inte jag vad som
hände innan vän av ordning kontaktade mig och
tyckte siffrorna såg konstiga ut.

Bidrag
Företagarföreningen fick beviljat 144.000:- för att
åstadkomma två skyltar. Jag vet inte vad dessa skulle
ha kostat på en skyltfirma, men någonstans ändrades det till att tillverka skyltar enligt Bodamodellen,
ni vet rastplatsen straxt söder om Boda. Anbud togs
in i vederbörlig ordning och arbetet gick till lokala
företag i Liden. Virket beställdes av Sundsvalls kommun. Tomas Sjölund AB vann anbudstävlingen och
fick i uppdrag att färdigställa skyltarna på angivna
platser. Virket hade kostat 7250:- och uppförandet
inklusive allt jobb med markarbeten, gjutning och
snickring skulle gå på 70.000:-. Så långt allt väl. Efter att ha begärt ut kopior från länsstyrelsen på alla
fakturor, så verkar det lite konstigt. Se själv!

Tomas Sjölund AB
70.000:Totalentrepenad byggnad av ovanstående tavlor.
JSP Consulting AB
36.750:Utförda markarbeten i Liden i samband med grävning av skyltfundament samt återfyllning och planering. 105 tim á 280:Wästergården konsult & turism 30.000:Framtagning av informationsskyltar, kartor, foton och
texter till två informationstavlor enligt offert.
JSP Consulting AB har alltså fått betalt för något
som redan utförts och finns inom ramen för de
70.00:- som utbetalats. Wästergården konsult & turism i sin tur har fått betalt för kartor, foton och
texter till skyltarna som än idag inte finns på plats.
Alla har fått betalt under jan 2006 och tavlorna som
nu står därnere, har absolut inget innehåll utom några
små lappar som sitter där. Inga kartor, ingen hänvisning till turistmål och inte heller någon underhållsplan för skyltarna som nu börjar se lite risiga ut efter
några år. Undertecknad har försökt få kommentarer
från de två sistnämda företagen men inte hört något
varför jag tar för givet att dom inte vill kommentera
detta. Ni kanske tycker att man bara klagar och klagar men tycker inte ni som jag att det kunde ha blivit något bättre slutresultat?
Nu finns det kreativa människor på byn som tagit
tag i detta och försöker ordna upp detta elände så att
vi får turistinformation som är värd namnet. Men
pengarna är ju i varje fall redan slut varför man får
försöka gräva fram ännu mer pengar, vilket inte alltid är så lätt.
Tore Löfvenius
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Lidens tidning

