
Till årsmötet Sundbystrands Samfällighet
Sandra Wilson
0735-09 79 79

Båtplatser vid Hjerts torg

Bakgrund
Då Åkerbyslingans, Åkerbybackens och Källarängsvägens bostäder ej har nyttjanderätt av båtplatser
lades det förra året (2021) en motion om att utreda möjligheterna till att bygga ut brygga för dessa
fastigheter och bostadsrätter. På grund av Covid har det varit svårt att få en offert på kostnad men nu
har kontakt tagits med SUAB om detta. Kostnaden är alltså fortfarande okänd.

Intresseanmälan har gjorts till sandralinneawilson@gmail.com / 0735-09 79 79 och vi har idag ca 15
hushåll som är intresserade av att finansiera en egen båtplats.

Placering
Som förstahandsalternativ föreslås en utbyggnad av befintlig marina vid Hjerts torg då den ligger bra
till logistikmässigt för oss boende en bit från Mälaren. Vidare diskussion kommer att föras med
entreprenören om lämplighet, utformning och typ av brygga.

Skötsel och underhåll
Avsikten är att grunda en båtklubb som ansvarar för skötsel och underhåll. Medlemmar är
fastighetsägare med investering i de nya båtplatserna. Båtklubben blir självstyrande med avtal om
nyttjanderätt för första delen av bryggan som idag ligger under Samfällighetens förvaltning.

Båtplats
Avsikten är att bygga båtplatser med tillräckligt djup och bredd för att kunna lägga större båtar. Det
är därför önskvärt att intressenter anger tänkt storlek på båt i sin intresseanmälan.

Kostnad
Det är ännu ej klarlagt om prisbilden därav är intresseanmälan inte bindande. När offert erhållits
kommer förhandsavtal att skickas ut för påskrift och depositionsavgift att läggas. Dock kommer hela
utbyggnaden att finansieras av respektive fastighetsägare som önskar båtplats och nyttjanderätt över
specifik båtplats kommer därefter tillfalla fastighet/bostadsrätt.

Årsavgift kommer utgå via egen båtklubb avseende underhåll och skötsel. Kostnad ej fastställd.

Intresseanmälan
I första hand upphandlas ny brygga med Åkerbybacken/Åkerbyslingan/Källarängsvägen i åtanke men
intresseanmälan från övriga boende i området tas självklart emot. Maila/smsa till
sandralinneawilson@gmail.com / 0735-09 79 79

Motion till årsmötet att besluta om
Jag yrkar på att Årsmötet bifaller byggrätt av utökad marina samt nyttjanderätt av den första delen av
bryggan som idag ansluter till land för att båtplatserna på den nya bryggan ska kunna nås. Samtliga
upplupna kostnader som bygglov e.t.c kommer att belasta båtklubben.




