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GROVSTANÄS BÅTKLUBBS    

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING    
 

Årsberättelse för 2018 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Ordförande  Arne Hedlund  

Vice ordförande  Anders Björk 

Kassör  Åke Andersson 

Sekreterare  Harry Wiman 

Ledamot  Carl-David Sundstedt 

Suppleanter  Leif Norrby 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 5 sammanträden. 

Under 2018 har vi trots idogt arbete ej kunnat färdigställa bryggfästet för brygga 2 i 

hamnen vid Björkudden. Landfästet har trots åtgärder visat sig fortsätta sjunka och 

styrelsen beslutade avvakta med färdigställandet till innevarande år efter islossningen. 

Avtalet med Kurt Mattsson fortsätter att löpa tills arbetet avslutats. 

I Stora Hamnen har planering startats för att rusta upp pentryt vilket bl a innebär byte 

av köksskåp och målning av väggar och tak. Det har även inkommit förslag på att  

inreda del av förrådet. Detta är dock ännu i sin linda, eftersom vi först vill få 

pentrydelen avklarad. 

På norra långväggen av hamnboden har en tillbyggnad uppförts. Mastförrådet har 

byggts till på höjden. Landgången mellan huvudbryggan och yttre betongdelen på 

brygga I har ersatts. 

Som kronan på verket har hamnplanen utökats, vilket förenklar åtkomligheten både till 

mastförrådet och det nybyggda förrådet. I samband med förberedelserna inför 

upptagningen har även viss avverkning av träd utförts. 

I alla hamnarna har livräddningsutrustning (livboj och stege) satts upp. 

Kontakter har tagits för att under 2019 utföra kontroll av bryggkättingar och 

bryggfästen. Det har inte kunnat kontrolleras huruvida stormen Alfrida skadat bryggor 

eller fästen. Däremot har en båtägare fått skador på täckningen på upplagd båt i Stora 

Hamnen.  

I skrivande stund har heller ingen stöld inrapporterats. 

Platsbyten har som vanligt förekommit och trasiga bommar har ersatts. 

Vassarna i alla hamnarna har slagits och rensats från växtlighet. 

Arbetsdagen har som vanligt genomförts med gott deltagande. Polisen var här och 

informerade om vad man kan göra för att minska stölderna. Detta tackar styrelsen för!  

Även detta år har fortbildning i BAS-systemet erbjudits. 

Vid årets slut hade samfälligheten 358 medlemmar. Av dessa har 116 medlemmar ej 

begärt båtplats. 
 

 

Forts sid 2. 
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Forts GBS årsberättelse 2018 

 

 

 

Beläggningen i hamnarna 2018-12-31 framgår av nedanstående tabell: 

 

  Belagda lediga 

Stora hamnen  189  10        

Björkudden    69                    6      

Edsviken    24                    3 

 

Underhållskostnaderna för hamnarna uppgår till ca 91 344 kr.  Då är kostnaderna för 

tillbyggnaden av det nya bomförrådet och ombyggnaden av mastförrådet inte 

inräknade i den summan.  Kostnaden för underhållet av båtvagnarna är 1 200 kr. 

Elkostnaden stannar på ca 24 600 kr.  Årets resultat uppgår till 100 727,97 kr. 

Styrelsen föreslår att 62 000 kr tillförs bryggfonden och alltså 38 727,97 kr överförs 

till vinst/förlustkonto.   

I balansräkningen har värdet för ej uthyrda båtplatser tagits upp till 10 000 kr och 

sjöboden i Stora Hamnen till 49 262 kr samt boden i Björkudden till 1 000 kr. 

Värdet på sjöboden i Stora Hamnen har alltså skrivits upp med kostnaden av 

tillbyggnaden (39 262 kr) och avskrivningstiden har satts till 20 år.   

       

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 220 personer anslutna.  

 

Bevakningen av hamnarna som sker enligt lista fungerar mycket tillfredsställande.   

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

Stöldförsök  har förekommit under den tid som bevakningen pågått. Tyvärr har ett 

antal stölder genomförts både innan och efter.  

Bevakningen har nu fungerat i 11 år.  Den visar på 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 

 
Arne Hedlund     Åke Andersson    Anders Björk    Harry Wiman 

 

Carl-David Sundstedt    Roger Andersson    Leif Norrby 

http://www.grovstanas.se/

