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Norra bryggan  
är 32 meter lång och 1,9 meter bred. Senaste säsong var 24 platser uthyrda och fr.o.m. år 2012 kan en 
nockplats inte användas. Bryggan ser ut att närma sig sitt slut, reparationer till trots. Pålar för brygga 
och förtöjningar sjunker och lerdjupet på botten gör att bryggan svajar, när man går på den. 
 
Styrelsen vill gärna byta ut bryggan innan någon olycka händer med båtar eller personer och satte i 
höstas samman en arbetsgrupp för ev. bryggbyte. Den har tagit in några offerter och då gett leveran-
törerna önskemålet om träbetongbrygga på 40 m med 15 st  långa Y-bommar på utsidan och 15 st 
korta på insidan. Bryggan skulle läggas lite längre ut  framför allt med dess norra del.  En flytbryggs-
del med landgång behövs från grinden och ut till bryggan. Beroende på båtbredder skapas ytterligare 
efterfrågade båtplatser mot nu. Tanken är att byta brygga i oktober 2012, d.v.s. efter båtsäsongen och 
styrelsen hoppas på medlemmars medverkan vid borttagning av den gamla. 
 
Underhållsfonden omfattar nu 130 500:- kr och styrelsen föreslår att 57 500:- kr av 2011 års överskott 
överförs till fonden. I budgeten för 2012 föreslås 155 000:- kr för underhåll av Norra bryggan, vilket 
skulle innebära att 343 000:- kr finns tillgängligt. Sällskapets ekonomi ger möjlighet till underhåll av 
anläggningarna på 130 – 150 000:- kr årligen. 
 
Kostnaden för 40 m brygga ligger på 500 -540 000:- kr beroende på antalet Y-bommar. Mellanskillna-
den, 200 000:- kr, skulle lånas från Swedbank med SBU-garanti till en kalkylränta av 5,5 %. Ränte-
kostnaden i driftsbudgeten skulle bli 11 000:- kr på helår. Avsikten är att ha slutamorterat år 2015. Lån 
för detta kan endast tas upp efter beslut på årsmöte. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 
att investera i utbyte av brygga vid Källvägen enligt bästa offert. 
 
Styrelsen föreslår vidare årsmötet besluta 
att, om möjlighet finnes, ta upp lån i Swedbank på upp till 200 000:- kr. 
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