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Då turbåts- och stugtransferupphandlingen med Guide Natura inte förlängts för 2021, med motiveringen att ingen 

turbåtstrafik skall ske i Piteå skärgård under 2021, men önskemål kvarstår om stugtransfer och fortsatt uthyrning och 

skötsel av stugor genom Guide Natura lämnas här några olika kostnadsscenarier. 

 

Det är av yttersta vikt att beslut kring detta tas snarast så att förberedelser och marknadsföring inför sommarn 2021 

kan på börjas. 

 

Förslag på scenarier  

Scenario 0: Ingen stugtransfer eller stuguthyrning via Guide Natura.  

Konsekvenser:  

- Ingen taxibåt i skärgården (båten måste säljas).  

- All skärgårdsutveckling via Guide Natura (sälsafari, löjromsafari, guidade turer m.m.) upphör.  

- Gäster utan båt kan inte nå skärgårdsstugor eller skärgården.  

- Stugägare (Stor-Räbben, Stenskär) utan båt kan inte nå sina stugor.  

- Uthyrningen av kommunens skärgårdsstugor kommer att sjunka med 90-95% (max 5-10% % av uthyrning är från 

gäster med egen båt).  

- Guide Natura plockar hem alla investerade inventarier (extra möbler, böcker, tavlor, flytvästar, fiskespön, leksaker, 

extra köksutrustning m.m.) alternativt att Piteå kommun löser ut dessa (totalt 40 000 kr). 

- Piteå kommun måste sätta upp egen uthyrningsrutin för stugorna. 

 

Scenario 1: Piteå kommun önskar båttransfer och stuguthyrning via Guide Natura med nuvarande priser 

(båttransfer 500/750 kr, stughyra 650 kr) och kompensera Guide Natura per transfertur. 

Konsekvenser:  

- Totalkostnaden för Piteå Kommun för båttransfer blir ca 221 118 kr beräknat på 10% transfer till Baggen, 25% till 

Vargön, 25% till Mellerstön och 60% till Stor-Räbben (baserat på tidigare års fördelning) samt baserat på 30 

transferkörningar (= medel 2018-2020, 52 st. 2020). 

- Om Guide Natura drar av kostnaden för stugintäkterna vid 650 kr/natt på fasta båtkostnader och räknar på snitt 

106 nätter i samtliga stugor (Vargön 1, 2, Mellerstön och Stor-Räbben) blir kommunens transferkostnader 128 358 kr 

 

Scenario 2: Piteå kommun betalar mellanskillnad för båttransfer med höjda transferpriser 800/1000 kr 

Konsekvenser: 

- Totalkostnaden för Piteå Kommun för båttransfer blir 212 718 kr beräknat på 10% transfer till Baggen, 25% till 

Vargön, 25% till Mellerstön och 60% till Stor-Räbben samt på 30 transferkörningar. 

- Om Guide Natura drar av kostnaden för stugintäkterna vid 650 kr/natt på fasta båtkostnader och räknar på snitt 

106 nätter i samtliga stugor (Vargön 1, 2, Mellerstön och Stor-Räbben) blir kommunens transferkostnader 119 958 kr 

 

Scenario 3. Piteå kommun betalar mellanskillnad för båttransfer höjda till 800/1000 kr och hyrpris för stugor 

900 kr (Luleå tar 795/1015 för 4-bäddsstuga och 1015 för 6-bäddsstuga) 

 

Förslag till Stugtransfer 2021 

priser 
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Konsekvenser: 

- Om Guide Natura drar av kostnaden för stugintäkterna vid 900 kr/natt på fasta båtkostnader och räknar på snitt 

106 nätter i samtliga stugor och 30 transferkörningar (kostnad 800/1000 kr) blir kommunens transferkostnader 100 

098 kr 

 

Scenario 4. Piteå kommun betalar inget för stugtransfer till Guide Natura som prissätter transfer och stugor 

helt kommersiellt. 

Konsekvenser: 

- Transferpriser blir för utkörning och hämtning till Baggen 2694 kr, Vargön 3286 kr, Mellerstön 3586 kr och Stor-

Räbben 4898, med ett stugpris på 1000 kr per natt. Eventuellt differentieras stugpriserna med dyrare på Stor-

Räbben. 

- Vi kommer att få färre stuggäster, men fler än scenario 0. 

 

Synpunkter: 

Om Guide Natura drar av stugintäkter från fasta båtkostnader som föreslagits för att minska kommunens kostnader 

för stugtransfer, blir konsekvenserna att Guide Natura inte kommer att kunna investera, underhålla (toapapper, 

toaspån, diskmedel, disktrasor, skurmedel, skurtrasor, tändstickor, tändvätska, lampolja, batterier, värme- och 

stearinljus, vedyxor m.m.) och ersätta skadat material (kuddar, täcken, tallrikar, glas, bestick m.m.) i stugorna, samt 

vidta andra åtgärder såsom slå sly, plocka in ved i vedbodar som kommunen dumpar vid stugorna, m.m. vilket 

tidigare år har täckts av stugintäkterna. Drift för uthyrning (bokningssystem, arbetstimmar för bokning och 

bokföring, redovisning m.m.) måste tas från andra intäkter än stugor och båt och bekostas av ideella timmar.  

 

Väldigt många gäster har sagt att priserna 2020 för både transfer och stughyra är väldigt låg. Dock blir Scenario 4 för 

dyrt för de allra flesta. Vi bör därför åtminstone lägga oss på samma prisnivå för stugorna som i Luleå och andra 

liknande skärgårdsstugor, dvs 900 kr/ natt, vilket blir 180 kr/person vid 5 personer (225kr/pers. vid 4 st). 

 

Transferpriset bör höjas till 800 kr för utkörning och hämtning till Baggen, Vargön, Mellerstön (dvs 400 kr enkel väg), 

vilket blir 160 kr per person vid 5 personer (200 kr vid 4 personer), samt 1000 kr till Stor-Räbben 

 (250 kr/person vid 4 st.). 

 

Slutsats: 
Scenario 3 är det mest optimala för alla, ca 100 000 för Piteå Kommun, och Guide Natura kan driva båten med +/- 0 

Med förhoppning att Piteå Kommun snarast kan fatta ett beslut vilket scenario man tänker sig till sommaren 2021. 
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