
Styrelsens yttrande över motion om Bygge av ytterligare brygga i 
kanalen av Tomas Berg 
 

Yrkande i motionen 

En motion har väckts av Tomas Berg till Årsmötet 2017, men som inkom för sent för att 
kunna behandlas. Motionen föreslås behandlas på Årsmötet 2018 istället.  

I motionen yrkas 

att 

1. Kanalen breddas med 2-3 meter; 
2. Grävmassorna läggs upp på piren; 
3. Båtarna läggs rakt ut från den befintliga kanalbryggan; 
4. Båtplatsen längst ut sparas tom som kajplats för i och urlastning av t.ex. nät. 

På så sätt skulle 25-30 nya båtplatser kunna skapas. 

Styrelsens yttrande  

I beredningen av ärendet har styrelsen talat med ett antal av de befintliga båtägarna i 
kanalen. Oro har framförts för att ur- och ilastning av båtarna avsevärt skulle försvåras om 
båtarna ställs upp på det sätt som pekas ut i motionen. Det är en fördel med en långsides 
uppställning av båtarna, även om båtarna vid kajen har en uppställning som den som pekas 
ut i motionen. Att spara en plats för sådan i- och urlastning bara vid den yttre delen av 
bryggan leder till praktiska besvär.  

Styrelsen kommer i stället att föreslå att en ny brygga byggs på den södra delen av kanalen, 
men med en mindre storlek än den brygga som färdigställdes för två år sedan. Miljötillstånd 
har redan getts av Länsstyrelsen och Nordanstigs- och Hudiksvalls kommuner för en mindre 
”avslipning” av kanalkanten och bygge av bryggan. Tillståndet gäller för tre år framåt. Det 
kommer att bli aktuellt vid nästa års Årsmöte att ta definitiv ställning till denna brygga.  

Även om styrelsen ser poängen med det förslag som väckts så kan det sättas i fråga om 
nettotillskottet av antalet båtplatser som följer av förslaget blir av den omfattning som 
motionären hävdar. I dagsläget finns 13 båtplatser och en fördubbling av antalet är knappast 
möjlig på en brygga som är 60 meter. Snarare skulle det handla om ett nettotillskott som på 
sin höjd skulle eliminera den nuvarande båtkön på 13 väntande, och inte heller tillåta en 
omflyttning av befintliga småbåtar från kajen till kanalen.  

Styrelsen hemställer 

att Årsmötet 2018 avslår den väckta motionen.  

 
 

 


