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Avgifter för vinterliggare vid kommunala bryggor.
När kommunen redovisade avgiftsförslagen för kommunala båtplatser i Båtrådet 2014 och
2015 så framkom det inte att avgift skulle tas ut för alla båtar vid kommunala bryggor som
ligger kvar vid bryggan under perioden december tom mars. Däremot har vi varit medvetna
om att sådan avgift skulle tas vid Stadsmarinan (för plats och elförbrukning) i likhet med det
system som tillämpades när bryggorna sköttes av båtklubben. Vid bryggorna i Stadsmarinan
samlas större båtar som ligger kvar i sjön i stället för vinteruppläggning vilket medför vissa
extra kostnader för tillsyn samt elförbrukning. I de båtplatsavtal som avser Stadsmarinan är
detta tydligt reglerat. Det finns däremot enligt vad vi känner till inte någon liknande skrivning
i avtalen avseende övriga kommunala bryggor. De båtar som ligger där är oftast små utan
elanslutningar och torde inte förorsaka kommunen kostnader utöver de som kommunen
redan har finansierat med ordinarie båtplatsavgift.
För Båtsams styrelse har det därför kommit som en överraskning att kommunfullmäktige
beslutat om att en särskild avgift för vinterperioden skall tas ut vid alla kommunala bryggor.
Nu när avgifter skickats ut har detta naturligtvis gett upphov till frågor och protester från
båtägare både till kommunen och företrädare för Båtsam samt i insändarspalter i media.
Båtsams styrelse förutsätter därför att denna fråga följs upp vid nästa möte med Båtrådet.
Då förväntar sig Båtsam en redogörelse för vilka motiv kommunen har för att ta ut särskild
vinteravgift trots att avtalen avser kalenderår, hur kommunen skaffar sig kännedom om vilka
ägare som ligger kvar på sina platser respektive vintermånad samt hur många som
debiterats avgifter hittills denna vinter. Vi vill också få klargjort varför inte frågan varit med i
de samråd om taxeförslagen som varit i Båtrådet.
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