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Bilaga 9 Styrelsen svar på motioner.

Styrelsen förslag till motion 3 (se nedan) avseende utbyggnad av
parkering/uppläggningsplats
Styrelsen har utrett förutsättningarna att bygga ut parkeringsplatsen och använda del av den
till uppläggningsplats för båtar.
Kostnadsförslag har inhämtats från två företag vad gäller utökning av parkeringen enligt den
nya detaljplanen samt att förse en del, avsedd för uppläggningsplats med stängsel.
Kostnaden för detta har beräknats till mellan 620.000 och 820.000
Intäkter för uthyrning av den del som kan avsättas för upptagning av båtar för
vinterförvaring beräknas ge en intäkt på 50.000 per år vid en beläggning på 24 båtar.
Endast en begränsad del av parkeringen kan avvaras då det fortfarande måste finnas till gång
till parkeringsplatser, särskilt under perioden för sjösättning och torrsättning. Vidare måste
del av stängsel tas bort under sommarmånaderna då parkeringen har hög beläggning med
bilar från badande och båtägare.
De två senaste åren har det funnits lediga platser på upptagningsområdet så behovet av
vinterplatser har kunnat tillgodoses, om behovet ändras under kommande år så kan frågan
tas upp igen.
Styrelsens förslag till beslut på årsstämman är att avvakta med en utbyggnad, dels pga. av
den stora investering som behövs, dels för efterfrågan än så länge är begränsad. SvSHs
åtaganden för 2019 och framåt för att genomföra sanering av upptagningsområdet gör
också att styrelsen föreslår att frågan bordlägges tills vidare.
Motion nr 3 överförd från SvSF till SvSH
Till föreningsstämma Svinninge Samfällighet 2017
Motion avseende utbyggnad av parkering/uppläggningsplats. Föreningen kommer i
framtiden få kraftigt ökade utgifter för upprustning av bryggor, maskiner och marken på
slipområdet. I den antagna detaljplanen för föreningens område finns utrymme för
utbyggnad av parkeringen vid bad/båt, denna utbyggnad kan enligt detaljplanen, användas
till parkering av bilar och uppläggningsplats för båtar. Dagens uppläggningsplats är mer än
fullbelagd. Ett bra och billigt sätt att skapa ökade intäkter är att utnyttja denna möjlighet och
bygga ut parkerings/uppläggningsplatsen. Det finns och kommer att finnas ett stort behov av
uppläggningsplatser för båtar vilket innebär att det inte skulle vara problem att hyra ut den
ökade ytan.
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Styrelsen förslag till motion 7 (se nedan) gällande säkerhet i hamnen och på varvsområde.
Styrelsen stöder motionen vad gäller § 1-5 och avser att ha åtgärdat dess innan
sjösättningen börjar 2018. Vad gäller förutsättningarna att ordna brandgator mellan båtarna
så ser styrelsen inga förutsättningar att göra detta med den begränsade yta vi har för
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upptagning. Vid tidigare diskussion med brandmyndighet så har de gjort bedömningen att
alla båtar kan nås för släckningsåtgärder. Styrelsen inför dock krav på att gasolbehållare skall
avlägsnas från upptagningsområdet under vintern.

