
    2018-10-29 
 

 1(2) 
 

SVAR PÅ MOTION TILL HSS ÅRSMÖTE 2018 

ATT PROJEKTET FÖR NY BRYGGA OCH FÖRVÄRV AV ANGRÄNSANDE 
TOMT STOPPAS. 

 

Projektet startades efter initiativ för ca 10 år sedan då Stockholms kommun bjöd in 
representanter till dialog om parken Floxen och hur det ökade behovet av 
kommunikation till fastlandet för boende på Lambarö skulle kunna ordnas. 
 
Styrelsen fattade beslut om detta 2010 och har sedan dess undersökt möjligheten för 
att få bygglov för att anlägga ytterligare en brygga på tomten 10:10. Utgångspunkten 
har varit att det långsiktigt skulle kunna bli ett vinna-vinna för alla parter. VI har på 
varje medlemsmöte sedan dess informerat om ärendet. 
 
Vi har anledning att tro att kommunens pris för fastigheten kommer att ta hänsyn till 
stadsplanens begränsningar i användning samt behovet av fler bryggplatser för boende 
på Lambarö. 
 
De viktigaste skälen för HSS har varit: 

• ökat antal medlemmar att fördela klubbens fasta kostnader på 

• kontroll över grannfastighetens användning 

• några fler medlemmar som regelbundet passerar varvet och minskar stöldrisken 

• minska bristen på nattvakter genom fler medlemmar som kan gå nattvakt tidigt 
och sent på säsongen 

 

De enda kostnader vi har är för bygglovet och för kopiering av en omgång ritningar i 
A2. Totalt ca 15 000 kr. Bygglovet har överklagats till Länsstyrelsen och därför kan vi nu 
inte göra mer än att vänta. 
 
Det är viktigt att beakta att förutsättningen för att projektet skall genomföras är att ett 
medlemsmöte får möjlighet att ta ställning till förslaget när totala kostnadsbilden är 
klar. Det är för närvarande omöjligt att göra innan förhandlingarna med 
exploateringskontoret avslutats. 
 
Styrelsens förslag är därför att motionen avslås eftersom vi i nuläget saknar möjlighet 
att bedöma projektets totala kostnader och därmed konsekvenserna långsiktigt för 
klubben. 
 
Medlemmarna kommer få möjlighet att ta ställning till projektets genomförande när 
alla nödvändiga fakta är framme på ett ordinarie medlemsmöte. 
 

http://hasselbysjosallskap.se/
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