Motion till Torpa Skog Tomtägarförenings Årsmöte
Bidrag förbättringsåtgärder för allas trevnad i Notvarpets Båthamn.
Bakgrund:
Det är med denna motion som medlemmarna i Notvarpets Båtklubb önskar fråga
Torpa Skogs Tomtägarförening om ett bidrag till att förbättra tillgängligheten
och trivseln vid Notvarpet.
Notvarpets Båtklubb med dess brygga besöks frekvent av boende i området för
sol och bad samt för att umgås.
Hamnen bjuder på många möjligheter men kan utvecklas till att bli en ännu
bättre plats för både barn som vuxna.
Vidare är Notvarpet en av få platser där Torpa Skogs boende har möjlighet att
njuta intill havet och ett bidrag från Tomtägarföreningen skulle skapa en
trevligare miljö för alla inom Torpa Skog.
Motivering:
Torpa Skog har inte så många platser där man kan umgås för sol och bad i direkt
anslutning till havet; Notvarpet, Ångbåtsbryggan och Nässelviken.
Vi blir dessutom fler på ön; De senaste åren har det tillkommit tre fastigheter i
direkt närhet till Notvarpet. En del fastigheter har dessutom nya ägare och det
har tillkommit fastighetsägare med familjer som med stor sannolikhet kommer
att nyttja de få resurser som finns i större utsträckning än tidigare.
Bedömning:
Det är med detta som grund som vi yrkar på ett bidrag från Tomtägarföreningen
a’ 8500sek för att ytterligare förbättra utomhusmiljön och öka tillgängligheten
för alla boende i Torpa Skog med hjälp av ett utökat tralldäck samt en möjlighet
att grilla och umgås vid Notvarpet.
Notvarpet är en plats för att umgås och vi hoppas att Tomtägarföreningens
medlemmar anser en förbättring av miljön en tillgång för alla inom Torpa Skog.
Vårt förslag till förbättringsåtgärder enligt följande:
Befintlig Brygga byggs till med ett 12,5kvm tralldäck för att tillåta fler besökare
på bryggan under varma soliga dagar.
Däcket konstrueras så att det inte hindrar sjösättning eller framkomst med
terrängfordon för sjösättning.
Tralldäcket konstrueras och byggs av medlemmar i Notvarpets Båtklubb.

Kostnaderna är kalkylerade enligt följande:
- Trallvirke 2000kr
- Regelverk 1000kr
- Trallskruv 600kr
- Beslag/kemankare 400kr
Totalsumma ca 4000kr
Vidare anser vi det möjligt med en grillplats likt vid TorpaTräsk medelst en
brunnsring/cementring med bänkar som placeras ovan ”Ankring Förbjuden”
skylten till höger mot vattnet.
Bänkar konstrueras av medlemmarna i Notvarpets Båtklubb med hjälp av
tryckimpregnerat virke.
Kostnaderna är kalkylerade enligt följande:
- Tryckimpregnerat virke 1000kr
- Trallskruv 300kr
- Brunnsring 600x1000 1415kr
- Grillgaller med mark-rör 30x40 890kr
- Konsoler montage avställning kring Cementring 690kr
Totalsumma ca 4295kr
Tillkommer gör kostnader för grus som underlag.
Förslag till beslut/Yrkande:
Notvarpets Båtklubb yrkar på att Torpa Skogs tomtägarförening godkänner
motionen samt bidraget ’a 8500sek att användas till konstruktionen av ett
tralldäck intill Notvarpets Brygga samt konstruktionen av en grillplats i dess
direkta närhet för att öka tillgängligheten och trivseln för alla boende inom
Torpa Skog.
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