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GROVSTANÄS BÅTKLUBBS    

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING    
 

Årsberättelse för 2020 
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 Sten 

Dahlqvist i Edsviken.  

Bevakningsansvarig: Harry Wiman.  

 

 Styrelsen har under året haft 5 styrelsemöten. 

 Vid årets slut hade Båtsamfälligheten 346 medlemmar varav 121 passiva samt 17 

hyresgäster. Vi har i dagsläget 300 bryggplatser. 

Året 2020 har i högsta grad präglats av coronapandemin. Bara tre veckor efter 

styrelsens möte den 22 februari lamslogs världen av viruset covid 19. De planeringar 

vi gjort för årsmötet och säsongen skulle helt grusas. Årsstämman var planerad till den 

28 mars, men fick skjutas upp och kom tillstånd först den 27 juni. Vi satt då alla 

deltagare på uteplatsen vid sjöboden i Stora Hamnen i gassande solsken och arbetade 

oss tappert igenom årsmöteshandlingarna. Det hela förlöpte mycket smärtfritt tack 

vare en laber havsbris, parasoll och en positiv anda hos alla deltagare. 

Sjösättningen klarades av på Norges nationaldag den17 maj med mobilkran utan 

negativa konsekvenser vare sig för smittor eller andra olyckor. Däremot larmades 

polis till Hamnen den 29 maj vid misstänkt rekognosering av okända personer. 

Både sjöpolis och bilburen polis var snabbt på plats. Man kunde ganska snart 

konstatera att det var falskt alarm och operationen avblåstes. Det var dock en 

föredömlig uppvisning av polisens effektivitet. 

Även sjöräddningen och räddningstjänsten fick rycka ut till vår hamn. Det var den 10 

augusti när en racerbåt voltade ute på fjärden. Ambulans, både bil och helikopter samt 

sjöräddningen från Räfsnäs var mycket snabbt på plats. Ett tag stod två helikoptrar en 

ambulans samt Sjöräddningens båt vid hamnen.  

Vad gäller bevakningen har den fungerat mycket bra trots coronarestriktioner. Tyvärr 

har vi inte heller i år klarat oss ifrån stölder. Vid ett tillfälle stals två motorer och man 

kunde av omständigheterna se att förövarna kommit sjöledes. Styrelsen med Mats 

Björk som engagerad hamnkapten i spetsen jobbar intensivt på flera plan med polis 

och kontaktpersoner från närliggande hamnar med att motverka tjyvar men ibland 

lyckas de ändå med sin destruktiva verksamhet. 

Vid båtsäsongens slut genomfördes båtupptagning med mobilkran den 3 oktober. 

Hamnplanen har åter grusats men grunden är sank och vi kommer bli tvungna att 

grusa i framtiden så att inte vattenansamlingen på planen minskar bärigheten där. 

 

Forts sid 2. 
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Forts GBS årsberättelse 2020. 

 

Ett antal kättingar har bytts på bryggorna i stora hamnen. Några bommar har bytts ut 

eller flyttats och arbetsdagen blev inställd på grund av corona. Trots det har en del sly 

tagits bort på parkeringen och vinteruppställningsplatsen. På Grönområdets initiativ 

har utsiktsberget rensats från sly och träd och en bänk ställts ut på toppen så man nu 

har fri sikt ända bort till Ängsö.   

För att om möjligt få bukt med sjögräset i Edsviken har vi utökat klippningen där, och 

det verkar vara en bra strategi. 

 

Under året har styrelsen tagit kontakt med tre olika pontonbryggtillverkare för att få 

offerter på vad en ny brygga kostar. Brygga I är  mycket sliten och håller inte för så 

många stormar till. Den har ett utsatt läge och bör ersättas. Den kan fortfarande 

användas men inte i det utsatta läge som den har. Pontonerna i bryggan är  i hyfsat 

skick. Till årsmötet 2021 kommer styrelsen att presentera ett förslag på åtgärd.  

 

Underhållskostnaderna för hamnarna uppgår till 90 784 kr vilket är något lägre än 

föregående år. Elkostnaderna uppgår till 17 468 kr vilket är lägre än budget. 

Det härleds dels till lägre elpris men också till ersättning för elavbrott. 

Årets resultat visar 137 466 kr. Styrelsen föreslår stämman att 130 000 kr tillförs 

bryggfonden och alltså 7 466 kr överförs till vinst/förlustkonto. 

För ytterligare information om räkenskaperna hänvisas till balans/resultaträkningen. 

 

Styrelsen vill gärna påpeka att underrättelser om uppsägning av båtplats eller byte av 

ägare till fastighet sker i så god tid som möjligt. Det underlättar administrationen 

avsevärt särskilt vid upplägg av bevakningslistorna. 

Vi vill också påpeka att båtar ej får ligga kvar vid bryggorna över vintern, då det är 

fara för dyrbara skador både på båtar och bryggor, särskilt om det blir oväder vid 

islossningen. 

 

Bevakningen har nu fungerat i 14 år och trots allt visat på god effekt. 

Styrelsen tackar alla som ställer upp! 

       

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. 

 

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/

