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    PROJEKTBESKRIVNING 
 

 

Tullinge Segel Sällskaps Norra brygga 
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 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 leverantörerna 

önskemålet om en  träbetongbrygga på 2,4 m bred och 40 m lång med 15 st  långa Y-bommar på 

utsidan och 15 st korta på insidan. Bryggan skall läggas lite längre ut  än nuvarande framför allt med 

dess norra del.  En flytbryggsdel med landgång behövs från grinden och ut till bryggan. Beroende på 

båtbredder skapas ytterligare efterfrågade båtplatser mot nu.  Trägrinden byts mot en i metall. 

 

Frågan om brygga och lån behandlas på Sällskapets årsmöte den 12 mars 2012. Tanken är att byta 

brygga i oktober 2012, d.v.s. efter båtsäsongen och styrelsen räknar med medlemmars medverkan vid 

borttagning av den gamla tillsammans med inhyrda maskiner och lastbilar. 

 

Kostnaden för 40 m brygga med landgång,  Y-bommar och ny grind ligger på 520 -550 000:- kr 

beroende på antalet Y-bommar. 

 

 

      INVESTERINGSKALKYL 
      allt inkl moms 

 

Borttagning av befintlig brygga och ”akterstolpar”, maskiner, bilar    26 500:- kr 

Manuellt arbete, 10 tim 10 personer á 50:- kr       5 000:- kr 

Brygga, ankare, kättingar, landgång, transport, montage m.m. enl offert 251 250:- kr 

32 st Y-bommar 4,5 m     222 400:- kr 

Byte grind till bryggan       12 300:- kr 

Oförutsett        12 550:- kr 

      530 000:- kr 
Livslängd på brygga, landgång och grind: 25 år – 

 

 

 

    FINANSIERINGSPLAN 

 

Medel ur Sällskapets Underhållsfond    325 000:- kr 

Båtklubbslån från Swedbank/SBU på 3 år, kalkylränta 5,5 % (f.n. 4,73%) 200 000:- kr 

Klubbmedlemmars arbetsinsatser        5 000:- kr 

      530 000:- kr 

Amortering sker med 67 000:- kr år 2013 och 66 000:- kr år 2014 resp. år 2015. 

Kostnader kalkylränta helår: 11 000:- kr  
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