Bryggtillstånd i Stavsnäs Vinterhamn
Bryggorna vid Fredellska tomten är uttjänta och ersätts nu av en ny och betydligt större
brygganläggning.
Denna kommer att ha 70 platser med y-bomsförtöjning vilken, förutom tillfällig förtöjning för ö-bor,
kommer att fungera som gästhamn och servicebrygga för Stavsnäsmacken.
Personer mantalsskrivna på ö utan fast broförbindelse kan erhålla bryggtillstånd för tillfällig förtöjning
med tillgång till bryggorna enligt följande:
september – maj: tillgång till brygganläggningens samtliga lediga platser.
juni och augusti: tillgång till brygganläggningens samtliga lediga platser under vardagar.
Lördagar, söndagar och röda dagar, max 15 båtar samtidigt dagtid. Plats anvisas av hamnkapten.
Övrig tid, tillgång till anläggningen i mån av plats till rabatterat pris.
juli månad: max 15 båtar samtidigt mellan kl 10-16. Plats anvisas av hamnkapten.
Övrig tid, tillgång till anläggningen i mån av plats, till rabatterat pris.
OBS Det finns fortfarande 3 platser för ö-bor hos Stafsnäs Båtklubb.
Övrig tid och övriga platser fungerar som gästhamn enligt publicerad prislista. Ev elanvändning betalas
separat.
Bryggtillstånd kostar 300:- per båt och år och kan lösas fr o m 18 juni i gästhamnens hamnkontor (på
tennisbanan Fredellska tomten). Vid betalning erhålles en dekal som fästes på väl synlig plats på båten.
OBS endast personer mantalsskrivna på ö utan fast broförbindelse inom Värmdö Kommun kan erhålla
bryggtillstånd.
Båtar utan bryggtillstånd erlägger ordinarie gästhamnstaxa.
Den inre, vinklade delen av bryggan är avsedd för Stavsnäsmackens kunder och verksamhet.
I mån av plats kan denna del användas tillfälligt för lastning och lossning.
Det blir även ett antal bilplatser i anslutning till bryggan för lastning och lossning mellan bil och båt.
Vi hoppas att den nya brygganläggningen, med dess kapacitet och kvalitet skall vara till nytta för alla
fast boende i skärgården. De gamla bryggorna på Fredellska tomten kunde ta ca 10 båtar samtidigt.
Kontakta oss vid ev frågor eller synpunkter, via mail; hamnar@varmdo.se, tel; 08-570 473 00.
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