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Med bara några få dagar kvar till jul 
och kommande årsskifte vill styrelsen 
passa på att summera resultatet av 
höstens insamlingsarbete och blicka in 
i nästa år.

Insamlingsresultatet i siffror

Först som sist är det med stor glädje 
som vi kan konstatera att höstens 
insamlingsarbete gått över förväntan. 

 
GOD JUL & Gott NYTT ÅR

…och tack för allas bidrag 2022 
 

Antal medlemmar: 107 st. = 42 800 kr.
Antal sponsorer: 24 st. som tillsammans 
bidragit med 160 000 kr.
Privata donatorer: 10 st. som bidragit med
 2 151 kr
Förbetalda medlemsavgifter för 2023: 
6 000 kr

Det är verkligen helt fantastiskt och visar 
vilket starkt stöd det finns i Siltebygden för att 
säkra bryggans existens för framtiden. Med 
det uppnådda insamlingsresultatet har vi nu 
uppnått det första etappmålet; att säkra 
investeringen för upprustningen av bryggan. 

Totalt insamlade medel: 211 951 kr 
 

Till följd av långsam hantering från såväl 
Skatteverket som banken tog det tid innan 
vi fick ett organisationsnummer och 
bankgiro. Det medförde att 
insamlingsarbetet kom igång först i mitten 
av oktober. Inom styrelsen fanns en viss 
oro för att förseningen och det allmänna 
ekonomiska läget skulle lägga sordin på 
engagemanget för badbryggan men ack så 
fel vi fick.

Redan efter ca tre veckor sprängde vi 100 
000 kr-vallen och när vi nu närmar oss 
årsskiftet kan vi summera 
insamlingsresultatet enligt följande:

Totalt insamlade medel: 211 951 kr 
 



Att notera är att 33 procent av insamlade 
medel kommer från fastboende. Det visar 
att det finns ett starkt engagemang för 
badbryggan, både från områdets 
sommargotlänningar och från fastboende i 
socken.

Föreningens ekonomi 
Med höstens insamlingsresultat i ryggen 
kan vi konstatera att det ser bra ut inför
kommande säsong. Visserligen har de 
allmänna kostnadsökningarna, inte minst på 
cement, fått till följd att budgeten kommer 
att spräckas något. 
Totalkostnaden för reparationen av bryggan 
beräknas nu uppgå till cirka 206 000 kr, inkl. 
moms. (Tvärbalkarna var, redan innan 
domen kom från Mark- och miljödomstolen, 
inköpta av S:a Kvarnåkershamns 
samfällighetsförening och kunde därför 
ställas till Rädda Badbryggans förfogande 
kostnadsfritt.)

fortsättning.

I ett kommande medlemsbrev avser styrelsen 
återkomma med en mer detaljerad budget för 
2023. Så mycket är dock klart att utöver vårens 
reparationsarbeten behöver föreningen ta höjd 
för iläggning- och upptagning av bryggan 
kommande år (ca 25 000 kr), kostnader för en 
informationstavla i anslutning till bryggan (ca 10 
000 kr), upptryckning av affischer och vykort 
med Ninni Westerman vackra illustration över 
badbryggan, underhåll av hemsidan, med mera. 
(Föreningen har dock inga kostnader för 
arvoden eller revision.) 

Det innebär ett något högre belopp än vad 
som tidigare kommunicerats men får med 
tanke på rådande omständigheter ändå 
anses som en helt rimlig kostnadsökning. 
Eftersom vi både hoppas och tror att de 
som tecknade medlemskap under hösten 
har för avsikt att stå kvar under 2023 torde 
vi med bred marginal har möjlighet att 
slutföra de planerade reparationsinsatserna, 
bekosta iläggning och upptagning av 
bryggan samt ta ansvar för ytterligare 
omkostnader med koppling till föreningens 
arbete.
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På längre sikt?

Hur saker och ting kommer att utvecklas på
längre sikt är det just nu svårt att sia om. 
Visserligen har S:a 
Kvarnåkershamnssamfällighetsförening vid 
en extra årsstämma under hösten fattat 
beslut om att starta arbetet med en 
fastighetsreglering med syfte att införliva 
bryggan i samfällighetens formella 
anläggningstillgångar. Det är dock oklart hur 
lång tid en sådan process kan ta. Av det 
skälet behöver föreningen Rädda 
Badbryggan Kvarnåkershamn skaffa sig ett 
ekonomiskt utrymme att bekosta iläggning 
och upptagning samt visst löpande 
underhåll, åtminstone för ett par år framåt. 

fortsättning.

Om du har frågor är du välkommen att maila 
oss, antingen via föreningens gemensamma 
e-postadress info@raddabadbryggan.se eller 
styrelsens personliga mailadresser som finns 
angivna på föreningens hemsida, se fliken 
styrelsen. (Om du låter pekaren glida över 
fotot ser du telefonnummer och mailadress.)

Styrelsen återkommer med ett färskt 
nyhetsbrev några veckor in på nya året. Till 
dess ber vi att få tacka alla med 
förhoppningar om en,

Alltså är det angeläget att du som anslöt dig 
till föreningens insamlingsverksamhet under 
2022 också väljer att kvarstå som medlem 
kommande år. För 2023 är 
medlemsavgiften 1 000 kr person. Blickar vi 
mot 2024 räknar vi dock med att kunna 
reducera medlemsavgiften till endast några 
få hundralappar. Den förhållandevis höga 
medlemsavgiften för 2023 behövs helt 
enkelt för att säkra pågående 
reparationsinsatser samt den löpande 
verksamheten kommande två år. 

God Jul och ett Gott Nytt År
 

Styrelsen Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn
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