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I detta nyhetsbrev rapporterar vi bland 
annat från årets första styrelsemöte 
där beslut fattades om vårens 
återstående reparationsåtgärder och 
budget för 2023 klubbades.

Dags att betala medlemsavgiften för 
2023  
Nyhetsbrevet börjar dock med en 
påminnelse om att det är dags att 
betala medlemsavgiften för 2023. Som 
vi berättat tidigare är den fastställda 
avgiften för 2023 relativt hög: 1 000 kr 
per person. Avgiften kan antingen 
betalas via bankgiro: 5922-4881 (var 
god skriv ditt namn i meddelandefältet) 
eller via Swish med nummer: 123 68 
46 778 (endast privatpersoner).

Lägesrapport
Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn

 
 

Som vi tidigare berättat kommer 
medlemsavgiften bli klart lägre 
nästkommande år. Den relativt höga 
avgiften i år syftar till att säkra 
upprustningen av badbryggan, 
kostnaden för iläggning och upptagning 
plus utgifter för eventuellt löpande 
underhåll som behöver tas i år med 
mera. 

Till detta tillkommer utgifter för 
informationsinsatser samt ett behov av en 
liten buffert som behövs till dess att vi vet 
utfallet runt processen om den långsiktiga 
förvaltningen av bryggan som för 
närvarande pågår inom S:a 
Kvarnåkershamns samfällighetsförening. 
Se vidare den avslutande punkten om 
budgeten för 2023.

 
För att ha verksamheten under kontroll är vi tacksamma om så många som möjligt vill betala 

medlemsavgiften under februari eller mars.
 



109 medlemmar: 43 600 kr
25 sponsorer: 162 500 kr
10 st donatorer som tillsammans bidrog 
med 3 151 kr

Strax efter publicering av det senaste 
nyhetsbrevet före jul tillkom ytterligare ett 
par medlemmar samt en sponsor. Det gör 
att 2022 kan summeras på följande sätt:

Summering av 2022

Ovanpå detta valde några medlemmar att 
betala medlemsavgiften för 2023 redan 
föregående år vilket gjorde att vi totalt under 
året samlade in 219 251 kr. Vi har sagt det 
förr men likväl tål det att upprepas: 
Fantastiskt! Varmt tack till badbryggans alla 
hängivna vänner!
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Vårens reparationsarbeten
 

I samband med årets första styrelsemöte 
behandlades den justerade offert som 
inkommit från Rikvide Konsult AB. Till följd 
av kostnadsökningar på material, inte minst 
cement har totalkostnaden ökat något för att 
nu summera till 125 600 kr, inkl. moms. Med 
start den 15 maj kommer resterande 
reparationsåtgärder påbörjas. Det handlar 
framför allt om att reparera betongstöd 3 
och 4 där lösa betongrester kommer att 
avlägsnas och ersättas av ny armering och 
betong. Det är ett relativt omfattande arbete 
som förutsätter formsättning, ny armering 
samt fyllnadsgjutning av UV-betong med 
hjälp av en pumpbil.

Därefter kommer återstående tvärbalkar att 
monteras och diverse återställningsarbeten 
utföras. När allt är slutfört är vi redo att 
lägga i badbryggan för årets badsäsong. Vi 
kan väl redan nu berätta att det hela 
kommer att uppmärksammas med någon 
typ av strandfest för de boende och 
badande i bygden. 



Under våren kommer vi att förbättra den 
visuella informationen inom Silte socken. 
Anslagstavlan vid bryggan kommer att få en 
ny text med vädersäkrad inplastning. De 
befintliga anslagstavlorna i södra och norra 
Kvarnåkershamn samt andra tavlor inom 
Silte socken kommer få ett nytt större 
anslag som berättar om föreningens 
verksamhet och eventuellt kommer vi också 
att sätta upp en ny större anslagstavla i 
anslutning till bryggan. 

Informationsinsatser

Slutligen kan vi berätta att vid styrelsemötet 
den 25 januari klubbades också budgeten för 
2023. Förutom kostnaden för återstående 
reparationsinsatser finns medel avsatta för 
iläggning och upptagning (25 000 kr), 
informationsinsatser inkl. webb, skylt och 
material till sponsorer (ca 31 000 kr). Utöver 
detta finns avdelade medel för bankavgifter, 
Swish m m samt en buffert för framtiden på 
40 000 kr vilket allt tillsammans summerar till 
225 600 kr. Budgeten förutsätter att vi under 
året får intäkter från medlemsavgifter med 80 
000 kr samt sponsorintäkter motsvarande 30 
000 kr. 

Till detta planeras en upptryckning av Ninni 
Westermans akvarell. Förutom att 
föreningen sponsorer kommer att få några 
exemplar kommer den att finnas till 
försäljning i en mindre upplaga.

Styrelsen Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn

Nyhetsbrev nr 4, 23-02-13

Budget 2023

Tillsammans med överskottet från 
föregående år (122 300 kr) beräknas 
föreningen få ett balanserat resultat för året 
på ca 6 000 kr. Budgeten visar att föreningen 
gott och väl har medel för att klara 
återstående reparationsarbeten men det är 
viktigt att betona att vi budgeten förutsätter 
fortsatt välvilja från våra medlemmar med 
också från föreningens sponsorer.

Nästa nyhetsbrev beräknas komma ut strax 
efter påsk men givetvis kan du följa oss 
fortlöpande på vår hemsida, på Facebook 
och Instagram.


