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Styrelsens idéer för ett levande Skarpö 
 
I samband med årsmötet 2021 fick styrelsen i uppdrag att utveckla verksamheten i enlighet med 
sitt uppdrag – att skapa en upplevelse för våra medlemmar av ”ett levande Skarpö”. Detta har 
inneburit att vi utöver den löpande förvaltningen låtit bygga ett utegym som skall stå klart vecka 
29, samt att vi i enlighet med stämmans beslut tagit fram ett förslag som stämman har att ta 
ställning till avseende ny paviljong som skulle ersätta den gamla dansbanan. 
 
Bakgrund: 

- Vi måste ta ansvar för att ta fram förslag som tillgodoser de behov som kan finnas de 
närmaste 3 till 5 åren, samtidigt som vi skall vara medvetna om att förändringar kommer 
komma över tid. Detta innebär att det vi gör nu skall också ge framtida styrelser 
förutsättningar att arbeta vidare efter den efterfrågan och de behov som den tidsandan 
kräver. 

- Vi anser att det behövs något annat än dagens undermåliga regnskydd. Genom att rensa 
upp och få till en mer inbjudande miljö skulle vi få till en standardhöjning, som i sin tur gör 
att den kommer användas mer. 

- I och med att Tennisparken är en del i ett kulturskyddat område kommer samtliga 
förändringar kräva ett kostsamt bygglov. Detta gör att vi kommit fram till att det förslag 
som är det mest kostnadseffektiva på sikt. 

- 2012 fick vi ett bygglov för ett förslag som tagits fram av Calle Alm. 2016 hade inget hänt 
och bygglovet blev förverkat. 

 
Paviljong: 

- I ovanstående bild finns ett förslag som vi vill att stämman skall ta ställning till. 
Ambitionen är att vi till nästa årsstämma skall ha fått bygglov, finansierat och byggt i 
enlighet med denna bild. 

 
Ekonomi: 
Vi har tagit in offerter på vad dessa två projekt skulle kunna komma att kosta. 

- Paviljongen bedömer vi kommer kosta 250 000 kronor att färdigställa. Vi har här räknat 
med att ideella krafter gör de enklare snickeriarbetena medan grunden och själva 
stommen läggs ut på en extern utförare. 
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Finansiering: 
- Vi har redan i föreningens ekonomi satt av 150 000 kr för en paviljong. 
- 1995 byggdes vänthuset vid ångbåtsbryggan. Kostnaden var 65 000 kronor och 

finansierades genom att 240 finansieringsbevis á 250 kronor såldes. Paviljongen är något 
som alla Skarpöbor kan glädjas åt varför tanken är att göra en Crowdfunding över hela 
ön. Kunde föreningen få in 60 000 kronor för 27 år sedan så kommer vi med säkerhet att 
kunna täcka det behovet vi har idag med hjälp av crowdfunding.  

- Vi har valt att inte söka bidrag av kommunen då detta skulle kunna innebära att våra 
anläggningar då blir allmän plats med helt andra ansvarsfrågor att hantera. 

 
 


	Paviljong:
	Ekonomi:
	Finansiering:


