
  
  

  
  

 

Skickat: den 11 augusti 2016 22:07 

Till: Kommun 
Ämne: Tillgänglighet till kommunens båtramp vid Aronsborg 

 

Hej 

Jag passerade nyligen den fina båtrampen kommunen har vid Aronsborg. Jag tycker det är 

mycket positivt att kommunen har en så bra båtramp som är öppen för alla och jag vet att många 

åker lång väg för att nyttja den. Likt många andra dagar framförallt så här på sommaren och 

sensommaren används båtrampen flitigt vilket den även tycktes göra ikväll. Själv har jag använt 

den så länge jag bott i kommunen, vilket är ganska många år, och har många positiva minnen 

därifrån. 

 

Det var därför med viss förvåning och även en viss frustration jag vid kvällens besök 

konstaterade att kommunen har satt upp skyltar som antyder att de båtägare som nyttjar 

båtrampen har stört framkomligheten på vägen vid rampen eller på annat sätt stört ordningen. 

Under den tid jag nyttjat båtrampen har jag enbart stött på bil och släp ekipage som medfört 

begränsningar i framkomligheten eller varit störande ett ytterst fåtal gånger. Därmed anser jag 

inte att parkeringen är fri och att alla kan ställa sig hur som helst vilket även gäller de bilar som 

ibland står parkerad till höger om båtrampen på de markerade platserna. 

 

Därför vill jag föreslå att den gräsytan som ligger längs vägen iordningställs till parkering för bil 

och båttrailer ekipage med en möjlighet till in och utfart i anslutning till båtrampen. Det skulle 

därmed skapa ordning och samtidigt möjliggöra fortsatt god tillgång till båtrampen. Det skulle 

även återställa det antal parkeringsmöjligheter som gick att få till vid båtrampen innan 

kommunen gjorde om promenaden längs vattnet samt nuvarande uppmärkta parkeringsplatser 

som enbart rymmer en bil eller en båttrailer. 

 

Som synpunkt kan även påtalas hur individer följer de skyltar och anvisningar som finns angivna 

i anslutning till båtrampen så som tiden en båt får angöra vis bryggan. Detta följs dåligt av ett 

antal båtar varav vissa ligger där från år till år under längre tid. Vidare skulle även kommunen 

långsiktigt kunna uppmuntra båtlivet i kommunen genom att anlägga en båtramp längre ut mot 

Björkfjärden för att därmed minska båtåkandet i Kalmarviken. 

 

Jag förutsätter att kommunen tar detta som ett medborgarförslag och därmed registrerar mailet 

som en inkommen handling samt återkommer med ett svar till mig. Till en början förväntar jag 

mig därför att få handlingen diarienummer. 
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