VARMDO KOMMUN

Tjänsteskrivelse
2015-02-09

Handläggare

Diarienummer

Daniel Nilsson
Kansli- och utredningsavdelningen

14KS/0541

Kommunstyrelsen

Ansökan om kommunal medfinansiering av gästbrygga i
Långviks fiskehamn på Möja
Förslag till beslut
1. Långviks fiskehamnsförening beviljas medfinansiering om 300 000 kronor för
gästbrygga i Långviks fiskehamn på Möja.
2. Utbetalning av beviljade medel sker under förutsättning att Långviks
fiskehamnsförening kan redovisa genomförandeplan och finansiering av
gästbryggan.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen.

Bakgrund
Långviks fiskehamnsförening har ansökt om kommunal medfinansieringen av
gästbrygga i Långviks fiskehamn på Möja. Föreningens del i finansieringen är 300 000
kronor och har ansökt om medfinansiering från Värmdö kommun om 500 000 kronor.

Ärendebeskriviiing
Långviks fiskehamnsförening registrerades år 1936 och Långvik hamn invigdes 1939.
Föreningens gästbrygga är sedan sommaren 2014 avstängd då konstruktionen börjat ge
vika och rasrisk föreligger. Gästbryggan har för närvarande 13 platser och uppges ha
300 till 500 besökande båtar per år.
Föreningen anger att den uppskattade kostnaden för en reparation är 1187 500,
alternativt 1 500 000 kronor för nybygge. Förutom att ansöka om medfinansiering från
Värmdö kommun har föreningen ansökt om medfinansiering om 500 000 kronor från
länsstyrelsen samt 800 000 kronor från landstinget. Det totala belopp som föreningen
ansökt om är därmed 1 800 000 kronor, vilket är betydligt högre än angiven kostnad. 1
ansökan till Värmdö kommun anges att förenings egen del i finansieringen är 300 000
kronor. Detta framgår inte av ansökan om medfinansiering till landstinget.

Bedömning
Besöksnäringen i Värmdö kommun är under utveckling. En viktig del i denna
utveckling är att bygga upp infrastruktur i form av kommunikationer, vägar, bryggor etc.
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1 Värmdö kommuns översiktsplan rekommenderas bl.a. att Långviks gästhamn
utvecklas. En fungerande gästbrygga kommer förbättra Möjas infrastruktur och
möjlighet att ta emot besökare samt förbättrar kommunens tillgänglighet till fritidsliv
och föreningsliv. Långviks fiskehamnsförening föreslås beviljas 300 000 kronor för
gästbrygga i Långviks fiskehamn på Möja, under förutsättning att föreningen kan
redovisa genomförandeplan och finansiering av gästbryggan.

Ekonomiska konsekvenser
Medfinansieringen belastar kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser.
Konsekvenser för miljön
Ansökan om medfinansiering beviljas under förutsättning att bygglov och
strandskyddsdispens beviljas av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Konsekvenser för medborgarna
En ny gästbrygga på Långviks fiskehamn kommer förbättra tillgängligheten till Möja,
vilket underlättar för båda besökare och permanent boende.
Konsekvenser för barn
Se konsekvenser för medborgarna.
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Ansökan om kommunal medfinansiering av gästbrygga i Långviks
fiskehamn på Möja.
Sökande: Långviks fiskehamnsförening org.nr 714000-0873
c/o Lennart Pettersson
Möja-Långvik 220
130 43 Möja
Långviks fiskehamnsförening registrerades 1936 och den nya hamnen
invigdes 1939. Vår gästbrygga ,som är ca. 20 meter lång, är en
betongkonstruktion som är byggd på trä/stenkistor. Kistorna har börjat ge
vika och rasrisken är så stor att vi redan i början av sommaren som gått
blev tvungna att spärra av bryggan, för att undvika person- och
materialskador. Detta innebär att vår hamn inte har någon fungerande
gästbrygga.
Vi har 13 gästplatser och brukar ha mellan 300 och 500 besökande båtar
varje år.
Vi måste nu reparera gästbryggan eller bygga en ny, vilket visat sig vara en
stor ekonomisksatsning för vår lilla förening. Vi har tillfrågat flera
entreprenörer i skärgården om att utföra arbetet med att reparera eller
bygga ny gästbrygga. Enligt offert kommer en reparation att kosta 1187500
kronor inklusive moms och nybygge 1500000 kronor inklusive moms +
kostnad för bortforsling av material.
Värmdö kommun har visat vilken betydelse hamnarna på Möja har genom
att 1 översiktsplanen ange att det bör undersökas vilka
utbyggnadsmöjligheter det finns för Möjas hamnar.
Utbyggnadsmöjligheterna i Långviks fiskehamn är begränsade och då gäller
det att åtminstone behålla de som redan finns.
Vi har olika kategorier besökare i hamnen de som övernattar i sina båtar,
de som förtöjer båtarna och har ordnat boende på ön, de som lägger till
några timmar för att förflytta sig på ön samt de som landar helt kort och
provianterar 1 Långvik. Samtliga kategorier utgör ett gott
försäljningsunderlag för Långviks Coopbutik.
—

Att vår gästbrygga inte fungerar har drabbat många på Möja genom ett

inkomstbortfall. Det gäller Långviks fiskehamnsförening, Coopbutiken,
Långviks gästhem, konst- och hantverksbutiker, restauranger och cafeer,
Roland Svenssonmuseet, cykeluthyrarna, vandrarhem och andra företag
och verksamheter.
Under högsäsongen är det dessutom överfullt i alla hamnarna på Möja.
Det är vanligt att båtfolket lägger till i Långvik, i vår hamn, för att sedan
förflytta sig över ön genom att hyra cykel, eller att gå den fina grusvägen
söderut. Mycket populär är Wikström fiskrestaurang i vår grannby
Ramsmora.
Ofta har vi gästande båtar från andra länder, främst Finland, Danmark
och Tyskland. Många har uttryckt sin uppskattning över vår service och
genuina fiskehamn med de gamla sjöbodarna ,som i vissa fall är byggda
innan den nya hamnen byggdes 1939. Vi har bevarat den gamla
skärgårdsmiljön. 1 hamnen finns Värmdö kommuns sopmaja, med toaletter,
vars drift vi ombesörjer. Vår föreningen har satsat betydande belopp på
brunnsborrning (vatten av god kvalite) samt på elanslutning för båtgäster.
Långviks fiskehamnsförenings egen satsning i gästbryggprojektet är
300000 kronor och vi söker en medfinansiering från Värmdö kommun på
500000 kronor.

Med vä ig hälsning

Firmatecknare och kassör
ovelindenas(&)hotmail.com
Tel. 070-6785534
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Beträffande ansökan om kommunal medfinansiering av gästbrygga i Långviks
fiskehamn på Möja.
Refererar till vårt brev i ärendet till Er av 2014-12-09.
Tillägas kan att en fungerande gästbrygga är en förutsättning för att båtfolket skall
kunna komma iland och utnyttja Värmdö kommuns sopmaja med soprum och toaletter.
Även sophämtaren lägger till vid gästbryggan.
Vi inom Långviks fiskehamnsförening har beslutat att satsa på det billigare alternativet
att reparera bryggan. Kostnaden för detta är, enligt offert som tyvärr har gått ut
1187500 kronor, inklusive moms.
Vi har begärt en ny offert som kan sluta på ett högre belopp om materialpriserna har
gått upp.
Vi motser nu Ert svar på vår ansökan.

Med vänlig hälsning

Firmateckna

och kassör

Tel. 070-6785534

