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GROVSTANÄS BÅTKLUBBS    

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING    
 

Årsberättelse för 2019 
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  Nils Weidstam och Ingvar Jungenäs 

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 Dan Persson i 

Edsviken.  

Bevakningsansvarig: Harry Wiman.  

 

 Styrelsen har under året haft 5 styrelsemöten varav det femte var ett extra möte. 

Under 2019 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 den planerade upprustningen av pentryt genomförts. Under 

arbetes gång bestämdes att även klä innertaket samt lägga nytt golv utöver nya 

köksskåp och målning av väggar. Förslaget på att inreda del av förrådet ligger kvar 

men har inte påbörjats ännu.  

Under året har styrelsen utsett Anders Björk till miljöansvarig representant för GBS. 

Styrelsen har utarbetat en Miljöpolicy som finns tillgänglig på Grovstanäs hemsida och 

på anslagstavlorna i varje hamn där det framgår hur vi ska göra för att skydda marken 

och oss själva mot giftiga ämnen. 

Vi måste fortsättningsvis vara mycket noggranna både med rengöring och med vilken 

bottenfärg vi målar våra båtar med. 

Dessa åtgärder initierades av Miljö och Hälsa från Norrtälje kommun efter en 

inspektion som de gjorde i början av maj månad.  

Kontroll av bryggkättingar och bryggfästen har utförts och under 2020 kommer några 

kättingar att bytas på brygga 3 i Stora Hamnen.  

Även detta år har vi drabbats av stölder och skadegörelse. Mats Björk som basar för 

kontakterna med polisen har arrangerat möten som varit relativt väl besökta. De tankar 

och idéer som framkom vid senaste mötet, där även kommunen deltog, har satts på 

pränt och styrelsen kommer att formulera en handlings- och åtgärdsplan. Samarbetet 

med polis och andra hamnar i närområdet fortsätter och fördjupas. 

Platsbyten vid bryggorna och ändring av platsbredden har genomförts och trasiga 

bommar har ersatts. 

Vid årets slut hade samfälligheten 343 medlemmar varav 123 passiva samt 16 

hyresgäster. Vi har 299 bryggplatser. 
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Underhållskostnaderna för hamnarna uppgår till ca 99 400 Skr. Vi har under året inte 

haft några reparationer av båtvagnarna. Elkostnaden stannar på ca 21 500 Skr. Årets 

resultat uppgår till 163 839 Skr. Styrelsen föreslår att 150 000 Skr tillförs bryggfonden 

och alltså 13 839 Skr överförs till vinst/förlustkonto.  

Styrelsen har beslutat skriva av samfällighetens byggnader på 20 år och avskrivningen 

för 2019 uppgår till 3 388 Skr.  

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

sjöboden i Stora Hamnen till 66 742 kr efter upprustning, samt boden i Björkudden till 

1 000 kr. 

       

Sluten facebook-grupp. 

Vår facebook-grupp har nu funnits i tre år. Den fyller en viktig funktion i och med att 

vi snabbt kan komma ut med information till alla i vårt område men även till 

angränsande båtklubbar. 

Lägg gärna upp iaktagelser även om det kan vara bagatellartade och ring Polisen på 

112 vid misstanke om rekognosering eller pågående stöld. 

Parallellt med vår FB-grupp rekommenderar vi att man installerar en App som heter 

Coboats, där finns vår båtklubb inlagd. I den appen lägger även norrtäljepolisen ut 

information om vad som händer i vårt närområde. 

Kontaktperson är som tidigare Mats Björk. 

 

Bevakningen av hamnarna som sker enligt lista fungerar tillfredsställande.   

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

För att spetsa till bevakningen ytterligare har styrelsen inför årsmötet skrivit en 

proposition rörande detta. 

Bevakningen har nu fungerat i 13 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     

 

 

http://www.grovstanas.se/

