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Motion av Tomas Rudin (s) om byggande av gästhamn vid
Norrmälarstrand
Stocldiolms stränder och vattennära miljöer gör vår stad till en av världens
vackraste städer. Hamnstaden Stockholm är välkänd bland kryssningsrurister
världen över och antalet kryssningsfartyg som besöker Stockholm ökar. En annan
turistgrupp som besöker hamnar över hela världen är de mindre båtarna, seglare
och motorskeppare, som besöker gästhamnar i spännande städer.
I Sverige är gästhamnarna under tillväxt. Allt fler städer inser betydelsen av att
visa upp sin vackraste och bästa sida för fritidsskeppare som sprider goodwill
bland likasinnade i sina hemmahamnar. I Visby ligger gästhamnen längst in i
bästa läget vid Almedalen. I Vadstena lägger gästhamnen i slottsgraven. I
Göteborg är gästhamnen placerad i det mest citynära läget strax bredvid Bommen.
I Mariehamn finns två gästhamnar på var sin sida om staden, en vid parlamentet
och en vid Pommern osv.
I Stockholm finns mängder med gästhamnar i vår unika skärgård. Många turister
besöker också de tusen öarnas hav runt vår stad. Här finns möjlighet att gästa
Waxholm, Södertälje, Norrtälje och Öregrund. Alla städer i vår närhet satsar på
sina gästhamnar som en del i deras turiststrategi. I Nynäshamn byggdes t ex den
mest centrala delen av hamnen om för att skapa en attraktiv miljö för
fritidsskeppare och besökare med restauranger, caféer och handel med mycket
lyckat resultat.
I Stocldiolms innerstad fmns bara en gästhamn belägen vid Galärvarvet. Det är en
relativt liten gästhamn som är mycket trång och som ligger i skymundan bakom
en parkeringsplats. Det är en fungerande gästhamn men som på grund av sitt läge
har stora begränsningar.
Jag föreslår att en ny gästhamn etableras utmed Norrmälarstrand nära stadshuset.
En modern marina med tillhörande restauranger, caféer, scen, badplats och
publika bryggor som gör det möjligt för besökande att flanera i den marina miljön.
Gästhamnen bör byggas miljöanpassad och innehålla modern telcnik för båtlivet
att ta efter t ex septiksystem och miljöstationer för fritidsbåtar. Anläggningen bör
kunna hållas öppen större delen av året om bryggorna upplåts till långliggande
gäster även under vinterhalvåret.
Jag föreslår kommunfullmälctige besluta:
att undersöka möjligheten att etablera en ny gästhamn för fritidsbåtar nära
stadshuset utmed Norrmälarstrand

