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S3 BRYGGA, BYSTUGA OCH POSTBOSTÄLLE 

DET ÄR VIKTIGT ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT KOMMER TILL S3 ÅRSMÖTE 

DEN 24/3 KL 1500. MÅNGA VIKTIGA FRAMTIDSFRÅGOR. 

 
BAKGRUND 

Den gemensamt ägda bryggan börjar bli sliten, bystugans avlopp behöver byggas om 

samt hur ska vi hantera postbudbostället framöver. 

BRYGGAN 

Flera stående stockar börjar bli dåliga samt att bryggdäcksramen börjar bli mjuk på flera 

ställen. Själva bryggdäcket behöver bytas ut i hyfsad närtid. 

Det fasta elsystemet fungerar inte och ett provisoriskt är utdraget till bryggan. 

BYSTUGAN 

Bystugans avlopp behöver åtgärdas så de nya avloppsreglerna efterlevs 

samt att det behöver göras en underhållsplan för huset. 

POSTBOSTÄLLET 

Hur skall vi använda fastigheten framöver? 

Underhåll av huset och utnyttjande? 

 

NÅGRA BASFAKTA 

SAMFÄLLIGHETENS ÅRSEKONOMI  

Intäkter från bryggan: Ca 110000:- 

Intäkter från Bystugan: Ca 8000:- 

Basunderhåll Brygga och Bystuga: Ca 50000:- 

Vi är momspliktiga. 

Att göra något för: Ca 70000:- 

AVGIFTER TILL VÄRMDÖ KOMMUN NÄR MAN SKALL GÖRA NÅGOT. 

• Nybyggnadskarta  8800:- 

• Besiktningsavgift Avlopp 4800:- 

• Tillståndsavgift avlopp 8400:- 

• Förenklad nybyggnadskarta 1000:- 

• Planavgift  9100:-  Ev 18200:- 

• Nyanläggning småbåtshamn    136500:- 

• Timkostnad tjänsteman  1200:- 

• Strandskyddsdispens 9600:- 

• Vattenarbete: Pris lämnas efter ansökan där detaljerad verksamhetsbeskrivning 

finns. 

LÅNA PENGAR SOM SAMFÄLLIGHET 

Samfällighet kan låna max 50% (Lån beviljas endast vid ny brygganläggning) 

Vid årstämma måsta 2/3 dels majoritet (ägare) rösta för ett lån. 



Ägarna blir borgenärer satt efter ägardel. 

Att låna till renovering ej möjligt. 

MOMSPLIKTIG SAMFÄLLIGHET 

Kan ej fondera pengar. 

En fonderingsvariant är att tex köpa material inom samfällighetens ekonomi under några år  

och lagra det inköpta tills det ska byggas. 

 

VAD VI BEHÖVER DISKUTERA 

BRYGGALTERNATIV: RENOVERA NUVARANDE BRYGGA ELLER NY PONTONBRYGGA 

Byta bryggdäck: Mtrl ca 25000:- + arbete. 

Byta dåliga stolpar: Mtrl ca 125000:- + arbete. 

Utbyte av elsystem: Ca 75000:- 

Utbyte till pontonbrygga inkl utläggning: ca 1 mnkr 

Borttagning av gammal brygga: ca 90000:- 

Utflyttning av alla bojar: ca 25000:- inkl nya kättingar. (endast vid ny pontonbrygga) 

BYSTUGAN 

Bystugan börjar komma till åren. Att göra en underhållsplan så att samfälligheten kan 

planera ekonomiskt/via inköp för kommande åtgärder. 

Avloppet behöver åtgärdas så det anpassas efter de nya miljöreglerna. 

Två alternativ finns: 

Anslutning till Skärgårdsstiftelsens reningsverk. Bedömd kostnad inkl grävning och 

anslutningsavgift ca 125000:-  

Anlägga eget avlopp ca 140000:- 

POSTBOSTÄLLET 

Avyttras, hyras ut eller bara finnas. 

 

Inget av ovanstående behöver genomföras på sekunden. 

Det som sannolikt ligger först i kön är bystugans avlopp. 

Bryggrenovering kan genomföras i flera steg med en flerårig tidsutsträckning.  

 

Ovanstående behöver samfällighetens delägare ventilera så att styrelsen får en inriktning 

gällande hur S3 skall förvaltas framöver. 

 

Janne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


