
Motion nr1 
 
MOTION TILL ÅRSSTÄMMA i KMS 2017 
 
Trailerrampens utformning och utsatta läge 
Under senare år har två trailerramper av olika skäl avvecklats inom Nordöns hamnområde. Alla 
småbåtsägare som tar upp och sjösätter sin båt med egen trailer är numera hänvisade till rampen 
utanför Y-bryggan i södra hamnen, vilket medför väsentliga svårigheter och risk för skador. 
En snabb blick runt om i hamnen ger vid handen att problemen berör en stor andel av klubbens 
medlemmar. Vi är många som har mindre båtar och som är beroende av en bra fungerande trailerramp. 
 
Upplevda problem 
1. Det är svårt att lägga till vid rampen på ett säkert sätt, speciellt vid nordliga och nordvästliga vindar, 
vilket ofta är fallet på hösten när det är dags för upptagning. 
2. Det är ont om tilläggsplats när det är kö till upptagning. Det finns plats på utsidan bryggan för 
endast en båt och stranden bredvid består av stora vassa stenar som man inte gärna vill driva mot. 
Rampens placering gör det dessutom svårt att i förväg överblicka situationen och anpassa ankomsten 
för att undvika köbildning, speciellt om man kommer från norra hamnen. 
3. Bryggans utformning med vassa oskyddade hörn och låg höjd gör det svårt att flytta båten oskadd 
från vänteläge på utsidan, runt bryggspetsen och till själva rampen. 
 
Förslag/önskemål 
Undertecknad föreslår att styrelsen får i uppdrag att hitta möjligheter att underlätta upptagning vid 
rampen. Går det att förlänga tilläggningsbryggan, komplettera med fler tilläggningsplatser för köande 
båtar, hitta en mer skadeförebyggande utformning av bryggan eller, ännu hellre, hitta en mer skyddad 
plats för rampen? 
Det är önskvärt att representanter för gruppen av berörda småbåtsägare engageras i processen. 
 
Ytterby 2017-10-11 
Med vänliga hälsningar, 
Kjell Hjärpe 
Medlem nr 4849 
Båtplats C169 

 

Styrelsens svar: Avvakta 
Motivering: Intressant, men placeringar och kostnader behöver utredas. Brygga vid befintlig 
ramp förses med bryggfendrar. 
 

Motion nr2 
 

Motion till årsmöte  
  
Hej 
Med tanke på samhällets och klubbens strävan att minska miljöpåverkan föreslår jag att klubben 
undersöker möjligheten att installera en båtbottentvätt i hamnen, för att minska användandet av giftiga 
bottenfärger. 
 
Vänligen. 
Svend Bergholtz 
Medlem:6969 

 

 

Styrelsens svar: Avslås 
Motivering: Hamnen är inte tillräckligt djup 



Motion nr3 
 

Motion till KMS årsmöte  
  
Här kommer en motion ang. bastu på Kms  Nordön. 
När mörkret lägger sig över hamnen, vad är då skönare än en bastu i goda vänners lag? 
  
Jag föreslår att klubben bygger en bastu i närheten av brygga/badstege som kan användas/bokas av 
medlemmar. 
  
Förslagsvis kombineras fasta tider för herr/dam/familjebastu med bokningsbara tider (ev. med avgift). 
  
Kanske kan kostnaden hållas nere med ett inslag av ideella krafter under bygget?  
  
Förutom ännu större trivsel blir en bonuseffekt ökad aktivitet i hamnen mörka höst- & vinterkvällar, 
som i sin tur minskar risken för stölder. 
  
Mvh  
Martin Hellgesson 
Medl. Nr 5256 
 
 
Styrelsens svar: Avslås 
Motivering: Finns det medlemmar som kan driva frågan med avseende på drift och underhåll? 
 
 
 

Motion nr4 
 
 
Motion till KMS årsmöte 

 

Förslag 1: Inglasning av verandan på klubbhuset i norra hamnen. 

 
Styrelsens svar: Bifalles 
Motivering: Bra förslag 
 

Förslag 2: Vid badplatsen i norra hamnen på stranden sätta upp några gungor samt rutschkana för de 

mindre barnen samt kanske en sandlåda. 

 

Medlem 3119 

 

Hälsningar, 

 

Kenneth Andersson 

 

Styrelsens svar: Bifalles 
Motivering: Badplatsen upprustas. 
 
 

 


