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Bidrag till Norra Ingmarsös brygga för tillfällig förtöjning 

Sammanfattning 
Ingmarsö vägförening har via den 26 mars 2015 inkommit med en ansökan om bidrag 
till renovering av brygga för tillfällig angöring vid Norra Ingmarsö brygga. Österåkers kommuns 
riktlinjer för bidrag till bryggor medger bidrag då det är ett stöd till fastboendes nyttjande av servicen 
på kommunens utpekade kärnö. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Ett bidrag om högst 100 000 kronor lämnas till Ingmarsö vägförening för renovering av brygga 
vid Norra Ingmarsö. 

2. Ingmarsö vägförening ska senast 30 oktober 2016 redovisa underlag för utbetalning till 
Ekonomienheten, Österåkers kommun. 

3. Finansiering sker via Kommunstyrelsens budgetram. 

Bakgrund 
Ingmarsö är kommunens utpekade kärnö och ska fungera som servicepunkt även för närliggande 
öar varför det är viktigt att det finns platser för tillfällig förtöjning. 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattar att ansökan ligger i linje med kommunens vision om en 
attraktiv skärgårdskommun och ambitionen att göra skärgården mer attraktiv och tillgänglig. 
Bryggan för tillfällig förtöjning nyttjas av boende och besökare till kärnön från kringliggande öar. 
Även service såsom hemtjänst mm nyttjar bryggan. Samhällsbyggnads förvaltningen bedömer därför 
att bryggan har en stor samhällsnytta och föreslår därför Kommunstyrelsen att bifalla ansökan om 
ett bidrag om högst 100 000 kronor. 

Bilaga 
Ansökan från Ingmarsö vägförening, 2015-03-26 

na Anderman Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef Väg- och trafikchef 
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Bilaga epost inkommen 2015-03-26 

Hej, jag heter oc^ är ordförande i vår vägförening. På Norra sidan av 
Ingmarsö finns en brygga för "tillfällig angöring". Den ligger i anslutning till 
Norra Ingmarsö Brygga. Den används huvudsakligen av besökare från våra öar 
norr om Ingmarsö. T.ex. Äpplarö, Tackskäret, Skäret, Lundö m.fl. och är en 
viktig brygga för dom. 

Nu har den blivit MYCKET dålig och vi vill renovera den. Vi har redan renoverat 
den del som taxibåtarna använder. På resterande del har vi ett kostnadsförslag 
på runt 100000:- för en renovering. Eftersom den har stor betydelse för både 
bofasta och fritidsfolk från våra öar norr om Ingmarsö ber jag om hjälp med 
finansieringen av bryggan på Norra Ingmarsö. 

Med vänliga hälsningar 


