Motioner från Åke Reichard

Förslag – Badplatser Rumme
Sommartid är våra badplatser hårt nyttjade med mycket folk, ibland räcker inte
platserna till eller det blir trångt att komma åt badstegar och liggytor. Med den
rådande Coronaepidemin kommer våra semestervanor att ändras, vi kan inte resa
iväg på samma sätt som vi gjort tidigare och därför kommer troligtvis våra
fritidshus att nyttjas än mer och fler kommer att nyttja våra badplatser.
Jag har ställt en fråga via mejl till alla medlemmar och frågat vad ni tycker om att
tillskapa mer och fler badmöjligheter på området. Det var många som svarade
och kom med synpunkter och idéer. Vi skapade en liten grupp som bestod av
Lena Blomster, Lars Edén, Johan Bergström, Karin och Åke Reichard. Vi studerade
badplatserna vid Trampolinen i Norrviken och badbryggan i Rumsviken och
diskuterade oss fram till 2 förslag som vi alla fem står bakom. I detta tog vi även
med oss de synpunkter som kom via era mejl.
Mot den bakgrunden föreslår vi följande åtgärder

Motion: Badplats i Norrviken
•

•
•

•

En träplattform med badstege byggs på norra sidan om trampolinen.
Plattformen ska inte vara så stor att den kan användas för solbadande. Ett
enkelt träräcke monteras från krönet ner till plattformen.
Växtytan i lilla sänkan, norr om trampolinen, rensas från småväxter, ytan
jämnas till och ytan kan användas av solbadare.
En sittbänk som fästs i berget byggs i anslutning till solbadsytan ovan.
Utformningen ska följa naturen, eventuellt kan bänken delas upp i två
bänkar.
Ett enkelt träräcke fästs i berget från bastun ner till ytan framför
trampolinen

Med dessa åtgärder tillskapas en lite lugnare i och uppstigning i vattnet och man
behöver inte störa de som hoppar och dyker från trampolinen. Sittbänken kan
även nyttjas av de som bara vill sitta och spana över viken, i solen och njuta.
Räcket från bastun behövs då berget är blött. Se skiss
Arbetet utförs av oss själva och kan utföras under sommaren 2020.
Budgetpris:
Stege 2 000 kr
Fästmaterial, 2000 kr
Trä, 2000 kr
Totalt ca 6000 kr

Motionärens förslag till beslut:
Vi föreslår att föreningen godkänner och bekostar enligt detta förslag ”Badplats i
Norrviken”
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår att årsmötet röstar om de fyra åtgärdsförslagen var för sig.
Styrelsen redovisar ingen uppfattning om vilka åtgärder som bör vidtas utan
lämnar det till årsmötet.
Förslag ”Badplats i Norrviken”

Motion: Badplats badviken i Rumsviken
• En ny badbrygga byggs mot berget, över stenraden och fram till en
ny stenkista, dockas ihop med den befintliga bryggan.
• Bryggdäcket får måttet ca 5*12 m
• Bryggkonstruktionen består av stenkistor i framkant som ska stå
emot höststorm och istryck
• Bryggdäcket går hela vägen in till berget
• Ramp eller trapp byggs i varje ända på bryggdäcket för att ta upp
höjdskillnaden mellan befintlig stig och det nya däcket
• Ett önskemål som har lyfts fram är att tillskapa en sandstrand vid
ena sidan om bryggan
• Förslag enligt bifogad skiss
Genomförande:
Arbetet utförs av oss själva. Det finns folk som är duktiga på olika saker
och det ska vi ta vara på.
Arbetet utförs lämpligast i samband med arbetshelg på våren men det
kommer också att krävas arbetsinsatser under flera helger.
Ekonomi
En grov uppskattning är att bryggan kostar ca 100-130 tkr.
Förslaget om sandstrand ingår inte i priset ovan, det får bli en senare
fråga då vi vet om vi vill gå vidare med detta förslag.
Finansiering
Varje medlem betalar in ett engångsbelopp om ca 4000 kr för
bryggkonstruktionen, bestäms efter att en noggrannare kalkyl tagits fram.
Eventuellt kan beloppet delas upp på 2 år. Sandstranden ingår inte i detta
belopp.
Motionärens förslag till beslut
rösta ja eller nej till att gå vidare att utreda en byggnation enligt bifogat
förslag.
Om föreningen röstar ja till förslaget ska en grupp av några personer
tillsättas för att ta fram en noggrannare byggbeskrivning och kalkyl som
ska framlägga sitt förslag till godkännande på ett extra föreningsmöte
eller ordinarie årsmöte. Beslut om genomförande tas på detta möte.

Styrelsens förslag:
Styrelsen menar att det kan vara intressant att belysa förslaget vidare och lämnar
till årsmötet att besluta om så ska ske. Styrelsens medskick är att det är en stor
kostnad för det förslag som skisseras och tror att ett alternativ som innebär lägre
kostnad kan ha större chans att få stöd från medlemmarna. Styrelsen vill också
lyfta att med ytterligare en brygga följer också ökade kostnader för underhåll som
behöver täckas av ökade avgifter. Om årsmötet beslutar att gå vidare med frågan
bör frågan om bygget är bygglovspliktigt tas upp.

Förslag Badplats badviken i Rumsviken

