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Styrdokument - Skarpöborgs Fastighetsägarförening 
 
Vi i styrelsen har tagit fram ett förslag till styrdokument där det tydliggörs varför vi håller på med 
bryggor, bedriver tennisverksamhet och anordnar event. Det blir också enkelt att se vilka frågor 
som skall upp på årsmöten och vilka vi kan agera på i enlighet med vårt uppdrag. 

 

MISSION 

”Till Skarpöborgs Fastighetsägarförening utan personlig ansvarighet öfverlåter jag härigenom 
Skarpö C b a 80 i Vermdö socken på följande villkor: Tomten skall snarast ske kan af föreningen 
anordnas till en lek-och idrottsplats för Skarpöborgs ungdom och får ej annorledes användas, 
hvadan icke heller annan byggnad än som tjänar detta ändamål får å tomten uppföras: och skall 
platsen och eventuellt blifvande byggnader förvaltas och underhållas med medel som inflyta 
enligt i de öfriga å Skarpöborg sålda tomterna intecknade kontrakt. 
Stockholm den 30 Sept. 1910. B. Svenonius” 
 
Styrelsens ställningstagande: 
Denna mission är inte för evigt och vi kan givetvis omforma inriktningen efter dagens miljö. 
Förändringar av större art skall gå igenom årsmötet, speciellt om statuter måste ändras. 

 

VISION 
”För ett levande Skarpö” 

 

STRATEGI 
För att uppnå vår vision vill vi i styrelsen ta ett helhetsgrepp vad gäller de gemensamma ytorna 
och dess betydelse för de boende på Skarpö. För att agera ansvarsfullt och långsiktigt är 
målsättningen att se minst 10 år framåt i tiden.  
 
Skarpö har en rad naturliga mötesplatser som ur ett fastighetsperspektiv förvaltas av 
Skarpöborgs fastighetsägarförening. I detta styrdokument är de uppdelade i följande fyra 
områden där vi under respektive område berättar om övergripande strategi samt vad vi vill göra 
fram till år 2029: 

1. Tennisparken  
2. Bryggorna  
3. Badplatsen 
4. Övriga ytor 
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Tennisparken 
Tennisparken - den mest centrala samlingsplatsen på Skarpö. Här välkomnas sommaren då vi 
reser midsommarstången i ett traditionellt midsommarfirande för ca 1000 besökare. Andra 
aktiviteter är Pop-up-restaurang, loppis, tennismästerskap, sommarcafé, grillkväll, avslutningar för 
tennisskola och seglarskola. Därutöver används parken till ungdomsdisco, lekar i lekparken, 
boulemästerskap mm. Utbudet är stort och vi vill göra det ännu större. Tennisparken är till för alla 
och vi vill uppmuntra till att den används. 
 
Vi anser att de möjligheter som Tennisparken erbjuder även skall ses ur ett perspektiv som tar 
hänsyn till kommande generationer och de värden som en attraktiv gemensam samlingsplats kan 
skapa. Vi vill därför att de anläggningar som finns i tennisparken även fortsättningsvis skall kunna 
erbjuda ett antal olika funktioner för att ett önskat socialt liv i tennisparken för barn, ungdomar och 
familjer på Skarpö. 

 
Plan för tennisparken till år 2029 
Våra planer för framtiden är att göra tennisparken än mer attraktiv i form av nya byggnader som 
kan användas av unga och gamla i generationer framöver och som också går att använda under 
våren och hösten. Föreslagna åtgärder är: 

 
- Anslutning till kommunalt vatten och avlopp.  

o Vi ser detta som en naturlig del i denna upprustning när sommarvattnet kopplats 
bort efter sommaren 2019.  

o Vi är också av den åsikten att skall vi ha en levande tennispark om 10 år så 
kommer det med all säkerhet ställas kommunala miljö- och hälsokrav på V/A för 
att få tillstånd att bedriva den verksamhet som den offentliga plats som 
tennisparken utgör. 

- Med Skarpös omgivningar och kulturhistoriska arv vill vi skapa en miljö med byggnader 
som har ett gemensamt formspråk och som rimmar med öns bebyggelse.  

 

Tennisbanan 
För att hålla tennisbanan i gott skick är indraget kommunalt vatten ett måste. Banan behöver 
vattnas kontinuerligt som en del av underhållet. 

 

Dansbana 
En ny dansbana med tillhörande lokal som uppfyller identifierade behov för våra målgrupper (se 
strategi ovan). Utöver Carl Alm’s ritning från 2012 så behövs därför:  

o vinterbonad kioskdel 
o upprustad elcentral och -kapacitet  
o Toalett (handikappanpassad)  
o ljudisolering för att inte påverka närmast boende - möjlighet att kunna rikta in ljud från 

festkvällar så kanske 60% av paviljongen har fönster med isolerglas, de övriga 40% 
av fönstren skall ha skjutväggar för att faktiskt kunna ha möten eller aktiviteter på 
kanske 9 av årets månader 

Café och kiosk 
Under de senaste åren har ett sommarcafé öppnats och drivs tillsammans av boende på Skarpö. 
Detta är ett uppskattat inslag som kan utökas att vara öppet under tennisskolan, 
Tennismästerskapen, Skarpöloppet mm. Kanske även kvällsöppet då och då för öns ungdomar 
så att de kan få en gemensam mötesplats? 
 
I dagsläget behöver den befintliga kioskbyggnaden rustas upp invändigt samt utrustas med 
vatten och avlopp samt med egen elcentral. När sommarvattnet kopplas bort finns inget vatten att 
tillgå i Tennisparken om vi inte drar in kommunalt vatten och avlopp. 
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Det finns olika sätt som detta kan göras på: 

- Invändig upprustning av kioskhuset samt indragning av vatten, avlopp och el. 
Förberedelse for avlopp (WC) om detta blir ett framtida behov. 
 

- Bygga nytt kioskhus innefattande kiosk, förråd (istället för den containerlösning vi har 
idag) samt utrymme for eventuell WC anslutning. 
Dvs. Ersätta dagens kiosk och bakomliggande containerförråd med någonting bättre. 
Kanske två huskroppar som byggs som “två fiskarstugor” för att undvika för hög taknock. 
Då kan vi ha en bakre byggnad med förråd och eventuell framtida toalett och en byggnad 
mot tennisparken för café och kioskverksamhet i gammal stil.  
 

Förrådet vid lekparken: 
Även denna byggnad är en del av tennisparken där ett enhetligt formspråk skulle innebära att den 
estetiskt harmoniseras med de övriga byggnaderna i parken. Detta skulle kunna göras genom att 

byta av vindfoder, dörrlister etc. 
 

Bryggorna 
Långsiktigt utvecklande av bryggor och marina angöringspunkter för att hålla fast vid den 
skärgårdsmiljö och kultur som Skarpöborg har samt aktivt möjliggöra båtliv för unga och gamla i 
takt med den marina- och miljömässiga utvecklingen. 
 
Innan år 2029 är målsättningen att genomföra följande: 

- Nya bryggor eller däck kontinuerligt efter behov. 

- Optimera antalet båtplatser 

- Kommunalt vatten till bryggorna 

- Framdragen el till bryggorna för att på sikt kunna fungera för laddning av eldrivna båtar. 

- Undersöka förutsättningar och intresse för identifierade förädlingsmöjligheter och 
utvecklingsförslag från medlemmar i föreningen.  

 

Badplatsen 
Vi vill tillhandahålla en prydlig och välfungerande badplats med brygga, badstege, 
omklädningsrum, sitt- och solningsplatser och en fin sandstrand. Målsättningen till år 2029 är att 
hålla badplatsen i ett sådant skick. 

 

Övriga ytor 
Vi vill att våra medlemmar och besökande skall mötas av en välkomnande, enhetlig och 
tilltalande miljö vad gäller anslagstavlor, brevlådor mm. Innan år 2029 är målsättningen att 
genomföra en allmän upprustning av de platser där vi har brevlådor och anslagstavlor. 

 
EKONOMI 
Som det ser ut idag så kan ett ekonomiskt upplägg se ut som följande: 

 

Kostnader  

Tennisparken 
1. Anslutningskostnad för V/A: 445 000 kr 

- Förutsatt att stämman beslutar sig för att inom ett år göra en anslutning så 
kommer vägföreningen bidra med 125 000 kr som kommer från deras uthyrning 
av uppställningsplats åt Roslagsvatten. Resterande kostnad om 320 000 kr 
skulle kunna fördelas på fastigheterna i föreningen. 

2. Dansbana 
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- Offererad kostnad: 100 000 kr för en dansbana enligt bild på detta dokuments 
framsida. 

- Offererad kostnad: 500 000 kr för en inbyggd isolerad dansbana på 
betongfundament. 

3. Café och Kiosk  

- Offererad kostnad för att bygga nytt: 100 000 kr per hus. 
4. Förrådet vid lekparken / Estimerad kostnad:  

- Offererad kostnad för att byta panel och foder i syfte att få till en enhetlighet och 
få bort ”Friggebokänslan”: 80,000 kr. 

 

Tennisbanan 
Bär sina egna kostnader. 

 

Bryggorna 
Bär sina egna kostnader. 

 

Badplatsen 
Finansieras idag av medlemsavgifter. 
 

Övriga ytor 
Offererad kostnad: En enhet för anslagstavlor och postlådor om 5 löpmeter är 20 000 kr. 

  

Intäkter 

- Vi har redan i föreningens ekonomi satt av 150 000 kr för en ny dansbana. 
- Vägföreningens löfte om riktat bidrag med 125 000 kr till V/A i tennisparken, som kommer 

från deras uthyrning av uppställningsplats åt Roslagsvatten. 

 

Finansiering 

Förhöjd obligatorisk avgift 
- En förhöjd obligatorisk årsavgift på 950 kr per fastighet och år skulle ge föreningen en 

årsintäkt om 132 050 kr jämfört med dagens 48 650 kr (vid dagens avgift om 350 kr/år). 
Dessa summor förutsätter också att samtliga 139 fastigheter som ingår i föreningen och 
är delägare faktiskt betalar för sig.  

o Förutsätter att stämman godkänner en stadgeändring 
 

Engångssumma 
- Att varje fastighetsägare tillskjuter en engångssumma om 2 539 kr för att täcka de 

320 000 kr som idag saknas för Anslutningskostnad för VA i Tennisparken. 
o Förutsätter att stämman godkänner en stadgeändring 

 

Bidrag 
- Styrelsen avser även att arbeta med bidrag för delfinansiering. Det finns en del möjliga 

fondmedel att ansöka om som vi har undersökt och kommer att fortsätta att undersöka.  

 


