Trouvilleföreningen på Sandhamn
Ansökan om Kommunal medfinansiering
Parter
Värmdö Kommun, kultur o fritidsnämnden, org. nr 212000-0035, nedan kallad kommunen.
Trouvilleföreningen org. Nr. 802489-8283, nedan kallad föreningen,
Kontaktpersoner
För kommun:
Anna Gabrielsson
Utvecklingsledare, Fritid
anna.gabrielsson@varmdo.se
Tel: 08-570 481 43

För föreningen:
Rutger af Sandeberg
Ordförande
rutgerafsandeberg@gmail.com

Tel: 073-699 96 16

Bakgrund:
Trouvilleföreningen Sandhamn
Är en ideell förening som bildades på -40 talet för att tillvarata de 88 sommarstugeägarna i
Trouvilles gemensamma intresse när etableringen av sommarstugeområdet gjordes för snart
75 år sedan.
Föreningen har i sitt ansvar ca 20 ha mark på södra ön som vi äger (Eknö 1:496 och Eknö
1:555), klassificerad som parkmark kring vägarna, ett par stora allmänningar, hamnområdet
kring Trouvillebryggorna mm. I vårt område ingår även den allmänning i vägklykan ovanför
Trouvillestränderna, som ger möjlighet att komma ner till Stora Trouville.
Eknö Hemman äger den fastighet där Stora- och lilla Trouville ingår.
Kommunen äger de ”bajamajor” (2 st) som besökarna till badstränderna kan använda vid
trängande behov.
Trouvilleföreningen anlade för nästan 50 år sedan en spång ca 150 m lång, för att underlätta
för människor att genom sanddynerna ta sig till stränderna. Nu är den spången helt uttjänt,
och måste bytas ut. Se bifogad bild.

Kommunal medfinansiering
Föreningen har för avsikt att anlägga en ny spång på samma plats som den förra, men
bredare och handikappanpassad. Detta innebär att vi dubblar bredden samt gör en
avställningsyta för rullstolar och barnvagnar längt ner mot Stora Trouvillestranden.
Merparten av besökarna till Trouvillestränderna inte är Trouvillebor, utan antingen folk från
andra sidan ön, båtturister men framförallt dagsgäster till Sandhamn, som kommer ut med
båt till Sandhamn och Trouville. Som bekant kan Sandhamn ha upp till 4.000 dagsbesökare
fina sommardagar, och de flesta kommer även till de fina Trouvillestränderna.
Därför ser vi det som naturligt att begära stöd och medfinansiering för byggnationen av
spången från dem som tillsammans med oss har intresse att se till att det även i
fortsättningen finns tillträde till stränderna via spången. Detta innebär att vi tillfrågat Eknö
Hemman med hjälp på 23% i denna fråga. Nu ställer vi samma fråga till kommun, att vara

med och delfinansiera med 50% av den totala kostnaden. Föreningen ställer upp med 27%
av den totala kostanden samt även med arbetsledning.
Kostnadsbudget och fördelning:
Via offertförfrågan i konkurrens har vi fått in ett bindande anbud på den 160 m långa och
105 cm breda spången i 45x145 mm virke och med ett podium på ca 15 m2 för
rullstolsparkering på 105.000 sek inkl. moms allt inkl. rivning av gamla spången är inkluderat.
Vi är beredda att ta på oss projektledarrollen, se ovan.
Vi önskar att våra två parter tar var sin andel om 23 % resp. 50 % av den totala kostnaden.
I frågan har vi redan fått ett positivt besked Från Eknö Hemman som bidrar med 25.000 sek.
Vi hoppas på samma positiva behandling av Värmdö Kommun och en medfinansiering på
nivån 52.500 sek.

Kommunens ansvar
Kommunen har redan idag ett ansvar att tömma och hålla ”bajamajorna” på Trouvillestränderna i gott skick, detta bör underlättas betydligt med en ny spång. Dessutom gör
kommunen reklam både via sin hemsida och på många andra sätt och uppmanar till rörligt
turistliv och besök på Trouvillestränderna. På detta sätt underlättar kommunen för åtkomst,
speciellt för barnfamiljer och rullstolsbundna.

Villkor
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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Fredrik Nornvall
Kultur och fritidschef
Värmdö Kommun

Rutger af Sandeberg
Ordförande
Trouvilleföreningen

Föreningens Plusgiro 36 21 48-9
I övrigt hänvisar vi till vår hemsida www.trouville.se för kompletterande uppgifter, stadgar
mm.

