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Svar på frågor ställda till allmänhetens frågestund från Cecilia 
Söderberg och Annica Christoffersson om kommunens planer 
för Spikbryggan i Forsvik 

KarIsborgs kommun är medveten om att Spikbryggan är i mycket dåligt skick. Bryggan är for 
närvarande avstängd av säkerhetsskäl. 

Spik bryggan ingår i byggnadsminnet Forsviks Bruk. Bruksområdet ägs av Karlsborgs kommun. 
Hela området inklusive Spikbryggan har tiII och med 2013·12·31 varit uthyrt till Västarvet. 
Västarvet har i sin tur hyrt ut båtplatser vid Spikblyggan till Spikbryggans hamnfårening. Från och 
med 2014-01-01 är det kommunen som fårfogar över bryggan och ansvarar får dess underhåll. 

Spikbryggans hamnfårening har på eget initiativ och i samråd med kommunen sökt bidrag från 
Länsstyrelsen får att påbörja restaureringen av Spikbryggan. I ett forsta steg söks medel får 
utrivning av bryggan och inköp av nytt virke. Länsstyrelsen har vid underhandskontakter med 
Spikbryggans hamnfårening uttalat sig positivt om möjligheterna till stöd, men har också efterfrågat 
ytterligare underlag angående restaureringsarbetena. Restaureringen planeras ske i form av ett 
samarbete mellan Karlsborgs kommun och Spikbryggans hamnfårening. 

KarIsborgs kommun arbetar får at! utveckla Forsvik som besöksmål. Ett samarbetsavtal om detta 
har nyligen träffats med Västarvet. Kommunen driver också ett projekt i samarbete med Forsviks 
Ångbåtar ek. förening och Forsviks varv om utveckling av Forsvik. 

Beträffande Sågdammen, Spikbryggan och Jämboden finns en idebeskrivning framtagen av 
Traditionsbärarna. Idebeskrivning har bifogats ansökan till Länsstyrelsen och kommer att vara ett 
viktigt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
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Sammanfattningsvis är kommunen positiv till att Spikbryggan restaureras och blir en del av 
besöksmålet Forsvik. Utvecklingen av Forsvik som besöksmål är en prioriterad del i kommunens 
utvecklingsarbete. Kommunens plan för Spikbryggan är att befintlig brygga rivs i år och att 
återuppbyggnaden påbörjas under år 2015. Återuppbyggnaden förutsätter medfinansiering från 
Länsstyrelsen och andra intressenter. 
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