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'D.nr: 

lngmarsö samfälllghetsförening ansöker om ekonomiskt bidrag till att utöka antalet båtplatser på 
lngmarsö samfälllghetsförenings område. Föreningen önskar överta kommunens gästbrygga på 
lngmarsö s:10 och ansvara för underhållet av denna. Dessutom söker vi bidrag från kommunen för att 
förlänga denna brygga. På så sätt kan vi öka antalet båtplatser för bofasta, fritidsboende och gäster 
som kommer med båt till lngmarsö. 

Bakgrund 

Det finns ett stort behov att utöka antalet båtplatser på södra lngmarsö. idag finns enbart 17 
bryggplatser på samfälligheten och en kö som inte har rört sig på flera år. St�r efterfrågan finns från 
nyinflyttade, sommargäster, fastboende på lngmarsö och från närliggande öar utan fast förbindelse 
till affär och annan service. Bor man som vi gör och med begränsade möjligheter att ta sig In till 
fastlandet, är möjligheten att ha egen båt mycket viktigt för öns, och kringliggande öars utveckling. 

Samfällighetens styrelse föreslår därför att styrelse tar över ansvaret för den nuvarande bryggan som 
kommunen äger och som ligger på samfällighetens mark. Tanken är då att samfälligheten tillsammans 
med kommunen tar In offerter för en renovering och förlängning av befintlig brygga. Den ena sidan av 
bryggan utnyttjas som tidigare för tillfällig angöring. Den andra sidan av bryggan förses med 
y-bommar enligt bifogad karta, och hyrs ut av samfälligheten. På detta sätt skulle vi tillsammans med
kommunen både åstadkomma 12 nya båtplatser för uthyrning samt båtplatser för tillfälliga besökare
till vår vackra ö.

Vänliga hälsningar 

lngmarsö samfälllghetsförenlng den 2 september 2016 





Ansökan om kommunalt bidrag till flytbrygga samt landfäste. 

Anledningen till denna ansökan är flera sammanhängande orsaker som för lngmarsö och dess 

besökare är av stor betydelse. 

Det vi i lngmarsö samfällighetsförening söker bidrag till är en flytbrygga på 3 x 19 meter som ska 

användas för korttidsanlöp av besökare till lngmarsö samt fungera som landförbindelse till 

gästhamnen. 

Att bryggan behövs för korttidsbesökande vet vi redan då det ligger en äldre flytbrygga i ganska dålig 

kondition på platsen som har använts och används frekvent av besökare. 

Vad som har tillkommit är att det gästhamnsprojekt som pågår och där lngmarsö är medsökande av 

de EU-medel som finns i projektet är att ett utav kraven för att få del av dessa bidrag från EU är att 

man kan garantera ett minsta djup om två meter vid gästhamnens bryggor. 

För att uppnå detta krav och fortsatt kunna erbjuda båtfolket en bra och uppskattad gästhamn på 

lngmarsö så behöver vi kommunens stöd och bidrag till denna flytbrygga. 

Gästhamnen skapar även två till tre arbetstillfällen under sommarhalvåret och vi behöver alla 

arbetstillfällen vi kan få för att möjliggöra för yngre lngmarsöbor att stanna kvar på Ön samt att få 

nya att kunna flytta ut och livnära sig på Ön. 

Vi på lngmarsö ser gästhamn och brygga för korttidsanlöp som otroligt viktiga för att lngmarsö ska 

fortsatt vara en levande skärgårdsö i Österåkers kommun. 

Styrelsen i lngmarsö samfällighetsförening har ansökt hos kommunen om strandskyddsdispens och 

byggnadslov för den ovan angivna bryggan och ansökan bör ligga hos bygglovsenheten för 

närvarande. 

Finansieringen av denna brygga med landfäste har vi tänkt att, förutsatt att kommunen bidrar med 

merparten, i övrigt finansiera med samfällighetsföreningens egna medel. 

Totalkostnaden för brygga och landfäste är enligt kalkyl understigande 300.000 kronor. 

Med vänliga hälsningar 

Ordf. lngmarsö samfällighetsförening 


