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GROVSTANÄS BÅTKLUBBS    

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING    
 

 

 

Årsberättelse för 2017 

 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Ordförande  Arne Hedlund  

Vice ordförande  Folke Nordlander 

Kassör  Åke Andersson 

Sekreterare  Harry Wiman 

Ledamot  Anders Björk 

Suppleanter  Kåre Nordin och Roger Andersson  

 

Övriga förtroendevalda 

Revisorer  Henrik Berggren Lagercrantz och Nils Weidstam 

Revisorssuppleanter Gunnar Pettersson och Dino Kalamujic 

Valberedning Birger Svensson sammankallande, Olle Holm och 

Henry Andersson.  

 

 Hamnkaptener: Arne Hedlund i Stora Hamnen, Mats Björk vid Björkudden och Hans 

Myrin i Edsviken.  

Bevakningsansvarig: Harry Wiman.  
 

Styrelsen har under året haft 4 sammanträden. 

Det gångna året har präglats av planering och praktiskt arbete med att reparera den del av fasta 

bryggan vid Björkuddens brygga 2, som under ett antal år börjat luta allt mer. De offerter som 

vi begärt in har alla varit av så komplicerad art, och av så höga belopp att styrelsen ej kunnat 

acceptera dessa. Till slut har avtal dock kunnat tecknas med Kurt Mattsson. 

Styrelsen räknar med att ha bryggan klar inför kommande båtsäsong.  

De entreprenörer som har kontrakt för IP-Only har i samband med nedläggning av fiberkabel 

grävt av strömförsörjningen till Björkudden. Kabeln lagades sent i höstas.  

I alla hamnar har en hel del platsbyten gjorts då antalet bredare båtar ökat, som alltså behöver 

mer bryggmeter. Vassarna har klippts och trasiga bommar samt bomfästen har bytts ut. 

Arbetsdagen genomfördes även detta verksamhetsår, och med god uppslutning. 

Tack alla Ni som deltog! 
 

Under året har styrelsemedlemmar fortsatt utbildas i SMBF:s kurs för deras webb-baserade 

databasprogram. I år har Anders Björk och Folke Nordlander tagit del av utbildningen. 

Vid årsslutet hade samfälligheten  359  medlemmar.  Av dessa har  115 medlemmar inte 

begärt båtplats. 

 

Beläggningen i hamnarna 2017-12-31 framgår av nedanstående tabell: 

 

  Belagda         varav uthyrda  lediga 

Stora hamnen  184                      19                         13    

          

Björkudden    72                          4                           2

               

Edsviken    26   -                           1 
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Underhållskostnaderna för hamnarna har varit ca 69.500 kr.   Kostnaden för underhåll 

av båtvagnarna är 1.100,-. Elkostnaden stannar på ca 22.000 kr. Sammantaget är 

skillnaden på kostnaderna jämfört med förra året marginell. Årets resultat uppgår till 

95.096 kr. Styrelsen föreslår att 90.000 kr tillförs bryggfonden och alltså 5.096 kr 

överförs till vinst/förlustkonto.   

I balansräkningen har värdet för ej uthyrda båtplatser tagits upp till 10.000 kr.

       

Sluten facebook-grupp. 

Våren 2017 bjöd polisen in båtklubbarna i Gärdsnäs, Lögla och Grovstanäs till en 

informationsträff  om Båtsamverkan. Då båtklubbarna ligger relativt nära varandra 

beslöts att skapa en gemensam Facebook-grupp. Gruppen heter Grovstanäs-Lögla-

Gärdsnäs båtsamverkan, och är en sluten grupp. Meningen är att tipsa varandra om 

observationer rörande våra båtar och hamnar. För att bli medlem i gruppen meddela 

ID och namn. För oss här i Grovstanäs är Mats Björk kontaktperson. 

För närvarande är ca 130 personer anslutna.  

 

Bevakningen av hamnarna som sker enligt lista fungerar mycket tillfredsställande.   

De flesta som får förhinder meddelar sig, vilket är föredömligt.  

Stölder har inte förekommit under den tid som bevakningen pågått. Tyvärr har ett 

antal stölder genomförts både innan och efter. De har tagit motorer både i 

hamnområde och på tomter.   

Bevakningen har nu fungerat i 10 år. Det visar sig ha god effekt! 

 

Tack alla Ni som ställer upp!  

 
 

Information om Båtklubben, såsom styrelsens sammansättning, årsmöteshandlingar, 

protokoll, bokslut, budget, avgifter, ansökningsblanketter för båtplats mm kan hämtas 

på Grovstanäs hemsida: www.grovstanas.se 

 

STYRELSEN 

http://www.grovstanas.se/

