
Av AHVS fÄrvaltade anlÅggningar:
(Klicka f�r information om enskild anl�ggning)

Arholma
Gran� Brygga
Passb�tsbryggan
Cykelparkeringen
Kasholmssundets brygga

Simpn�s
"Lotshamnen"
Parkeringen

�stersj�
Parkeringen
Bryggan



AnlÅggningar i SimpnÅs

SimpnÅs f.d. Lotshamn
F�rv�rvades 1997, som replipunkt p� fastlandet f�r medlemmar i AHVS.
Lotshamnen har 4 bryggplatser med boj samt 1 plats vid kaj, f�r uthyrning.
Lotshamnens pir f�r inte anv�ndas f�r f�rt�jning, f�rutom p� de uthyrda platserna.
2011 byggdes ytterligare en brygga. De inre bryggornas platser hyrs inte ut. Dessa platser �r 
avsedda att anv�ndas av medlemmar f�r kortare bes�k p� fastlandet (max 1 dag eller 1 
natt).
Bryggorna �r inte avsedda att brukas av enskild medlem f�r l�ngre perioder utan s�rskild 
�verenskommelse med styrelsen, bryggorna f�r inte heller brukas f�r pendling till och fr�n 
arbete p� fastlandet.

Under �rstider med mindre belastning (oktober – april) kan s�rskild �verenskommelse g�ras 
med styrelsen om avsteg fr�n ovanst�ende.

Nyttjande av bryggorna i strid med ovan debiteras med 100 Kr per p�b�rjat dygn.
K� f�r att hyra bryggplats administreras av ordf�randen.

SimpnÅs parkering
Omr�det torrlades i samband med att det startades en f�rjef�rbindelse mellan Mariehamn 
och Simpn�s. Omr�det har under ca 30 �r fungerat som parkeringsplats f�r boende p� 
Arholma. Parkeringen administreras sedan 1999 av AHVS.

Det finns 126 numrerade parkeringsplatser vilka AHVS hyr av Simpn�s Hamnf�rening.
Simpn�s hamnf�rening ansvarar f�r skyltning etc.

Under vintertid (November – Mars) d� parkeringen tidvis beh�ver plogas, g�ller inte den 
personliga f�rdelningen av de numrerade platserna, med undantag f�r platser med el-uttag. 
Under denna tid b�r bilar parkeras s� att plogning underl�ttas.

Hela parkeringsytan �vervakas.
Om ni blir ”bestulen” p� er P-plats st�ll er p� en betalruta fyll i samtliga f�lt i parkerings-
formul�ret och placera det ifyllda forml�ret v�l synligt i framrutan. 
Ring Parkia p� telefon nr 018 693330 och uppge nummer p� ”stulen” parkeringsplats och ert 
registreringsnummer. Parkia lappar bilen som st�r p� er ruta.
Ni kontaktas n�r rutan �r ledig s� ni snarast kan flytta tillbaka er bil (n�got dygn efter 
meddelande att den �ter �r ledig).

F�rvara detta brev i handskfacket i bilen om du blir bestulen p� din plats.

Om du inte har ett formulÅr att lÅgga i framrutan mÇste du betala fÄr att stÇ pÇ en 
betalruta.

Formul�ret finns att h�mta p� Arholmas hemsida f�r V�gf�reningen.
H�r: http://www2.arholma.nu/algonet/algonet2/vagforeningen.html .
Klicka p� ”Parkeringsformul�r”

Ärsavgift f�r parkeringsplats i Simpn�s debiteras fr.o.m. 2010 med 1150 Kr. 
Platser med el-uttag debiteras med 1650 Kr.

K� f�r att hyra parkeringsplats administreras av ordf�randen.
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AnlÅggningar i ÉstersjÄ
Parkering:
Omr�det ink�ptes av AHVS 1991 f�r att s�kerst�lla Arholmas behov av replipunkt och 
parkeringsplatser p� fastlandet. Investering i parkeringsplatser och brygga har finansierats 
av Glesbygdsfonden, Norrt�lje kommun samt medlemmarna i AHVS. Tillg�ngliga 
parkeringsplatser �r i f�rsta hand avsedda att anv�ndas av medlemmar i AHVS och deras 
g�ster. Det finns ett 100-tal onumrerade platser tillg�ngliga p� parkeringsomr�det. 
Fr.o.m. h�sten 2011 hyr SL’s bussentrepren�r NOBINA parkering f�r tv� bussar p� en 
nyanlagd del av markytan.

OmrÇdet runt vÅndslingan År enligt VÅgverket belagt med PARKERINGSFÉRBUD 
enligt beslut i LÅnstyrelsen.

Under tid d� passb�ten trafikerar �stersj� p.g.a. isf�rh�llanden, �r parkering i �stersj� f.n. 
kostnadsfri.

V�gen fr�n den stora parkeringsplatsen ner mot tr�bryggan �r ett servitut och marken �gs av 
Skeppsmyra byalag. Parkering fr�n f�reningens stora parkering ner mot f�reningens  
tr�brygga, inklusive alla ytor l�ngs denna v�g, �r f�rbjuden. Detta f�rbud g�ller �ven alla 
typer av sl�pvagnar, trailers etc. Meningen �r att alla skall ha fri passage f�r avlastning vid 
bryggan och �ven ha fri passage att v�nda.

Parkeringsomr�det i �stersj� bevakas av Parkia f�r efterlevnad av parkeringsbest�mmelser.

Ärsavgift f�r en parkeringsplats i �stersj� �r f.n. 600 Kr f�r fastigheter p� Arholma och 700 
Kr f�r �vriga. 
Avgiften inbetalas till f�reningens postgirokonto (4618419-8) med uppgift om betalarens 
namn och adress varefter parkeringstillst�nd distribueras innan kontroll av parkeringstillst�nd 
sker. Avgiften b�r betalas f�re April m�nads utg�ng.

Parkeringsbiljetter � 100 kr g�llande 3 dygn kan k�pas i Arholma handel, ICA Barometern i 
V�dd� Backa samt Simpn�s Kiosk & Hamn-caf� eller best�llas av kass�ren genom 
f�rskottsinbetalning till f�reningens postgirokonto med angivande av namn och adress dit 
biljetter skall s�ndas.  Dessa biljetter skall vid anv�ndandet dateras f�r att g�lla. F�reningens 
ordf�rande, sekreterare och kass�r  har ocks� biljetter till f�rs�ljning mot kontant betalning, 
p� Arholma.

Vid parkering i �stersj� skall tillst�ndet/biljetten placeras v�l synlig innanf�r bilens framruta.
Bilar parkerade utan biljett eller felaktigt daterad 3-dagars biljett debiteras f.n. en 
kontrollavgift pÇ 400 Kr.

Brygga:
Bryggan byggdes 1995 med st�d fr�n Glesbygdsfonden och Norrt�lje kommun.
Bryggans yttersta del fungerar som v�gbrytare och p� dess insida finns tv� reserverade 
platser f�r p� Arholma fastboende medlemmar, vilka har r�tt att nyttja platserna f�r kortare 
bes�k p� fastlandet (max 1 dag eller 1 natt). 
Nyttjande i strid med ovan debiteras med 100 Kr per p�b�rjat dygn.
P� bryggnocken finns plats f�r st�vtill�gg f�r passb�ten. 

9 platser finns tillg�ngliga f�r uthyrning.
�rsavgift f�r bryggplats �r f.n. 2.000 – 3.000 Kr, beroende av plats.

Vid bryggf�stets norra sida finns plats till en ramp f�r m�jlighet att sj�s�tta och ta upp mindre 
b�tar.

K� f�r hyra av bryggplats administreras av ordf�randen.
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AnlÅggningar pÇ Arholma

GranÄ brygga
F�rsvaret sk�nkte Gran� brygga till AHVS 1993 d� f�reningen l�t renovera bryggan. 
Vintertid, d� isl�get eller v�dret i �vrigt kr�ver det, kan bryggan anv�ndas f�r passb�tstrafik 
mellan Arholma och �stersj�.
Bryggan kan �ven anv�ndas f�r �vriga transporter till och fr�n Arholma men belastningen f�r 
aldrig �verstiga ett Axeltryck p� 10 ton och Totalvikt p� 12 ton. Om du �r os�ker, kontakta 
ordf�randen.
Vid behov av tunga transporter h�nvisas till bryggan i �sterhamn.
Vid Gran� brygga finns �ven ett markomr�de avsett som hydrokopterlandningsplats.

Kasholmssundets brygga
Kasholmssundets brygga anlades 1999. Bryggan �r i f�rsta hand till f�r Telia, Vattenfall och 
andra b�tburna hantverkare, d� n�gon allm�n brygga f�r f�rt�jning inte finns i Norra hamnen.  
Bryggan f�r ocks� anv�ndas av bes�kare fr�n Skeppsmyra och Simpn�s samt boende p� 
�fastigheter p� Arholma' s v�stra sida.

PassbÇtsbryggan vid Arholma Norra
Passb�tsbryggan, i anslutning till Arholma Norra, �vertogs i samband med att f�reningen 
bildades. Bryggan �r konstruerad f�r d�tidens mindre passb�tar. Den l�gre delen av bryggan 
som vetter mot �ster f�r anv�ndas vid bes�k i Arholma Handel

Cykelparkeringen
Cykel & Traktorparkering �r till f�r Arholmabornas fordon, som cyklar mopeder och 
fyrhjulingar vid resa till fastlandet. Parkering av cyklar och mopeder ute p� stora bryggan f�r 
annat �n kortare stunder skall undvikas. Bryggan �r allm�n och f�rvaltas V�gverket.

Ésterhamns brygga
Bryggan �gs av f�rsvaret och disponeras av AHVS och f�rsvaret. Omedelbart s�der om 
bryggan finns en mindre brygga d�r AHVS �baserade fastigheter p� norra sidan av bryggan 
kan ang�ra f�r bes�k p� Arholma.
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