
Jag motinerar om någon form av anpassning för att ta sig i och ur kajak/kanot. 

Som de flesta människor har jag nu blivit äldre och därmed fått artros i leder här och där. Jag vill 

gärna fortsätta att paddla men har svårt att som tidigare ta mig i och ur kajak. För närvarande är det 

säkrast att vid stranden/rampen stå bredbent över kajaken och sedan ”rinna ner i den på något sätt”. 

Jag vill gärna ta mig i och ur vid bryggan men upplever att jag inte har tillräcklig styrka/rörlighet o 

balans. Fixar det hjälpligt men känns viss osäkerhet när jag är helt själv. Jag föreslår därför att KPK 

använder sina innovativa förmågor och utvecklar någon form av anordning som kan hjälpa mig och 

alla andra (äldregruppen samt gruppen med funktionsvariationer) som har liknande bekymmer. Jag 

är gärna med och tänker/funderar vidare. 

Jag önskar – motionerar om  

- att KPK kan utveckla någon form anordning/stöd för att enklare ta sig i och ur kanot/kajak vid 

bryggan. 

- att KPK vid någon städdag förbättrar möjligheten att ta sig i och ur kajak vid stranden, (om 

det är möjligt). Kanske kan man röja lite alternativt gräva ur något så att det blir lagom 

lutning.  

 

Med vänlig hälsning Brita Bolin 

 

  



Styrelsen svar på motionen. 

 

Att erbjuda sjösättningsmöjligheter för de många som idag på olika sätt inte har möjlighet att 

sjösätta sin kajak på ett enkelt sätt, ligger i linje med föreningens önskemål med 65+-aktiviteter samt 

parasport. 

Föreningens bryggor tillgodoser inte dessa behov idag och det har varit uppe till diskussion tidigare, 

men ingen lösning har ansetts vara god nog. 

Idag finns det ett flertal intressanta lösningar så styrelsen anser att det är rätt tid att gå vidare med 

detta arbete. Styrelsen vill att medlemmar utanför styrelsen driver denna fråga som ett projekt. 

 

Motionären föreslår att rensa och göra i ordning strandlinjen. Detta får vi inte göra utan att söka lov 

hos kommunens bygg och miljöförvaltning.  

 

 

- Styrelsen föreslår mötet att bifalla motionens första att-sats och avslå motionens andra att-

sats. 


