
Motion Timmerdalsviken 
 
Vi, Ulrica och Therese Salomon, samt Fredrik Glassel, anser att Styrelsen tittar på två olika lösningar 
avseende Timmerdalens brygga. Båda alternativen skulle möjliggöra socialt umgänge, gärna med 
sittplatser (enkla bänkar?). 
 
ALTERNATIV 1: 
Gångborden och staket på Timmerdalens brygga ersätts med nya gångbord som går längre mot 
berget och "integrerar" berget med några steg/avsatser. Jämför Löknäs. 
 
Alternativ 1 skulle innebära möjligheter för enklare bänkar/enklare sittplatser samt bättre 
badmöjligheter längst ut på bryggan då badberget är mycket populärt och ofta blir trångt, samt njuta 
av solnedgången (enda platsen med kvällssol).  
 
Förutom ovan så skulle en integration mellan Timmerdalens brygga och berget bli säkrare jämfört 
med dagens lösning där det finns en olycksrisk att hamna mellan bryggan och berget. Bryggan som 
finns idag är smal och inte ändamålsenlig för de behov som finns. 
 
ALTERNATIV 2: 
Bygga ett däck mellan den befintliga bryggan och berget. Integrera en del av den nedre bryggan med 
berget precis innan den övre delen (som är fäst i berget) börjar. Tanken är då att man inte täcker hela 
den trekanten (som var förslag i tidigare motion) utan endast ca 6 - 8 meter innan den övre delen av 
bryggan börjar. 
 

 
 
Min bedömning är att man kan lägga balkar på befintliga betongfundament för bryggan som fästes 
direkt i berget på andra sidan. På det sättet behöver man inte anordna någon stöttning ner i vattnet.  



Alternativ 2 skulle innebära en större rektangulär yta som känns mer användbar där man exempelvis 
skulle kunna ställa de bord som idag står lite i vägen på bryggan.  
 
Vi tre menar att ovan alternativ skulle vara kostnadseffektiva och att de/en av dem, skulle kunna 
utföras i samband med den redan planerade renoveringen, och att det därför är värdefullt att denna 
utredning initieras i god tid innan upprustning av bryggan sker 
 
Vi föreslår därför föreningsstämman att undersöka ovan. 
 
Vänliga Hälsningar, 
 
Ulrica och Therese Salomon  
Dragvägen 1 
 
Fredrik Glassel 
Norrvägen 26 
0760-731715 
 
 
 

Styrelsens rekommendation 
 
Styrelsen rekommenderar Årsmötet att fortsätta undersökningen av Alternativ 2.  
 
Alternativ 1 kan ej förordas så konsolerna är vinklade uppåt på berget, det gör att de skulle hamna 
mitt i gångbordet. 
Styrelsen har pratat med fler sakkunniga och anser att det inte är ekonomiskt försvarbart att göra 
detta.  
 
  
 
 


