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MHS Bryggor  
Muskö Havsbads Samfällighet 

Information om föreningens gemensammabryggor  
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Alviksbryggan 
 

     

    

Placering Alviksbacken, Havsbadsvägen  8-10 

Typ av brygga Stenkistor med bryggdäck  

Skick och underhållsbehov Bra skick, inget underhållsbehov just nu. 
Bör ytbehandlas om något år. 

Båtplatser En gästplats med förtöjning via boj. 
Fyra hyrplatser för mindre båtar. 
Kontaktperson: Jan Langels, fastighet 
3:52 

Förtöjningsregler Se ovan 

Övrigt - 

Kontroll utförd datum Våren 2021 

 
 

 

 

  



2020-04-27 Uppd 2021-09-18 
 

3 
 

 

Havsbadsbryggan 
 

 

 

 

  

Placering Intill badplatsen, Havsbadsvägen  
Typ av brygga Gjuten ramp, träspång till bryggdäcket,  

två stenkistor. 
Skick och underhållsbehov Upplaget på bryggdäcket för träspången 

behöver förlängas, inget akut. 
Bör ytbehandlas om något år 

Båtplatser 10 st numrerade platser, den innersta 
platsen är endast lämplig för roddbåt.  
Kontaktperson: Johan Olofson, fastighet 
3:70 

Förtöjningsregler Ej långsides förtöjning. Bryggan är för 
båtar max 12m. 

Övrigt Stenkistan har rört sig ca 7 cm utåt för 
ett antal år sen, den ligger stabilt sen 
dess. Läget kontrolleras årsvis. 

Kontroll utförd datum Våren 2021 
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Ingvaldsnäsbryggan 
 

 

 

 

 

Placering Ingvaldsnäsvägen 
Typ av brygga Betongbrygga, tidigare använd som 

påfart till färja. 
Skick och underhållsbehov Bryggan är i ”stabilt” skick. På ett fåtal 

ställen bör lös och sprucken betong bilas 
bort, därefter gjuta i ny betong. 

Båtplatser Inga hyrplatser.  
Förtöjningsregler Större båtar och skepp kan förtöja vid 

bryggan.  
Övrigt Stenblock är placerade framför bryggan 

för att undvika fordon på bryggan. 
Kontroll utförd datum Våren 2021 
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Furuskatbryggan 
 

 

 

 

Placering Vändplanen vid slutet på Furuskatvägen. 
Typ av brygga Bryggdäck, tryckimpregnerat, på 

träpålar. 
Betongiläggningsramp intill bryggan, 
avsedd för samtliga MHS medlemmar 
att använda. 

Skick och underhållsbehov Bryggan renoverades 2012. 
Ytbehandling har utförts.  
I övrigt mycket bra skick. 

Båtplatser 2 st, med nyttjanderätt som tillhör 
fastighet 3:68 och 3:69,  

Förtöjningsregler Det är inte lämpligt att förtöja vid 
bryggan, bryggan används vid iläggning 
o upptagning. 

Övrigt Kontaktperson: Jan Björklund 3:68 
Kontroll utförd datum Våren 2021 

 


