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Uppdrag om byggnation av bryggor för fiske vid Måns Oisområdet; rapport
INLEDNING
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26 att uppdra till kommunstyrelsen att
utreda möjligheten att genomföra förslaget att uppföra bryggor norr om MånsOls
utvärdshus och redovisa de investeringskostnader och driftskostnader som uppkommer vid genomförandet.

Beredning
Bilaga KS 2014/71/1, rapport från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret
Silvana Enelo-jansson, chef för medborgarkontoret, föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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RAPPORT

Uppdrag om byggnation av bryggor för fiske vid Måns Olsområdet.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26 att uppdra till kommunstyrelsen att
utreda möjligheten att genomföra förslaget att uppföra bryggor norr om MånsOls
utvärdshus och redovisa de investeringskostnader och driftskostnader som
uppkommer vid genomförandet
Tekniska kontoret förordar att en eventuell byggnation av fiskebrygga kopplas
samman med etapp fyra i utvecklingen av Måns Ols-området Det är viktigt att få ett
helhetsgrepp över hela området, så att investeringen harmoniera med övriga
åtgärder.
Måns Ols-området är en del av gruvans vattensystem och stranden norr om
utvärdshuset har dammvallar som kan klassas som riskobjekt för ett eventuellt
dammgenombrott Där är det olämpligt att anordna en brygga som ska förankras i
dammvall en.
Förslaget till en eventuell brygga är därför en flytbrygga som kan ligga kvar året
runt och förankras med kätting och tyngder för att inte påverka dammvallen. Det är
viktigt att vald placering av bryggan kommuniceras med sakkunnig personal på
tekniska kontoret.
Investeringskostnaden för den bryggtyp som tekniska kontoret har tittat på, uppgår
till ca 75 tkr och driftskostnaden uppskattas till ca 5 tkrjår. Man måste vara beredd
på att det kan bli en del skadegörelse på den här typen av anläggning.
Tekniska kontoret kan ta hand om driftansvaret för bryggan
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