
Grötviks Segelsällskap

Art: Styrelsemöte

Tid; Torsdagen den 13-01 2005 kl. 18.

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Hansson (ordf.), Lars-Erik Arvidsson, Leif Gudmundsson, Kaj Johansson, Jan Johansson,
Christer Nilsson, Tord Welin, Ingvar Andersson, Lars-Erik Thein, Peter Graf (adj)

Jan Hansson informerade om stormens. 08-01 2005, härjningar och skador i hamnen.
Kommunen har kallat en entreprenör till den 14/1 för en bedömning av rensningsinsatser på
brygga 5 innan de kan gå ut med offertför&ågan på pirreparation. GSS belastas av en kostnad för
piren på 5 basbelopp. Bryggvärdar har varit samlade den 12/1 för fördelning av arbeten på de
olika bryggorna. Allt trasigt material måste noteras för att ev kunna regleras av försäkringar eller
om de beror på skador orsakade av pirmaterial.

Mötets oppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av justeringsman.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Gudmundsson

Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 03/12 2004 godkändes och lades till handlingarna.

Inkomna skrivelser.
Grötviks Fiskestugeförening kallelse till årsmöte 3/2-05
Halmstad Kommun ang informationsträff den 19/1-05 marinfestival Baltic Race JH deltar
Svenska Båtunionen ang båt-lotteri GSS deltar ej
Anders Risberg ang båtplats
Lars Sandberg ang båtplats

Ekonomisk rapport samt diskussion om årets budget.
Jan Johansson gick igenom balansrapport per den 31/12-04 vilken motsvarar årsredovisningen.
Rapporterna godkändes
Beslutade mötet att årets budget kommer att följa förra årets plus att kostnader för muddring och
stormskador tillkommer.

Hamnrapport
Beställt brädor till reparation av jollebryggan till en kostnad av ca 3000: 
Arbete på grund av stormskador inleds 17/1 med ledning av Kaj. Bommar lägges på
hamnplan för översyn och ev reparation
Muddring diskussion förs med Shellfighter AB. GSS tillskriver Naturvårdsverket om ev
senareläggning av tippning av muddermassor pga stormskador. Kontakt tas med kommunen
för ev samarbete gentemot naturvårdsverket. Uppskattad kostnad för muddring vid
3000m3 ca 200 000: 
Ersättnings/reservmotor till boj/arbetsbat inköpt för 5000: 

Rapport från säkerhetsansvarig.

Rapport från försäkringsansvarig.
Beslutade mötet att Ingvar undersöker försäkringsläget vad gäller storm= skadade/förstörda
materiel och försäkring av boj/arbetsbåt.

Rapport från ungdoms oeh seglingsansvarig,



Grötviks Segelsällskap

Rapport från mig'«nsvarig.
Mljöansvarig ansvarar Sr miljöeydrter vid m

Sordhtgt ärende.
Från Srra mötet bordlagt äreek Sån halvårsmlket augåestde kitt kaffe i klubbstugan bestämde
mötet att beslutet som togs vid styrelsetuötet 01/04-2004 s@r fast.

$12 Ovnga frågor.
Inbjudan till valberethungen «tt vid styxelsemötet 3I2%S presentera deras Srslag till

vara klar
Kallelse till årsmöte ut shckas senast I&/2
Förslag framSrdes om getneasam städdag tillsauunans med Grötviks F~ geSr ening.
ChdSrande kont«Id«r StugSsetungeu om intresse och ev datum.
Avgift för deltagande i gpnnastik utreds till nästa styrelsemöte Srslag presmteras av
kassören.

$13 M5tets avslutande.
¹sta möte enl phu 3 feb 2005.
Jan Hansson tackade för visat intresse och Srklanafe mötet avslutat

Tord Welin Jan Hanamn
Sekr Ordf.
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Grötviks Segelsällskap

Art: Stvrelsemöte

Torsdagen den 03-02 2005 kl. 18.

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande; Jan Hansson (ordf ), Lars-Erik Arvidsson, Leif Gudmundsson. Kaj Johansson, Jan Johansson,
Christer Nilsson, Tord Welin, Lars-Erik Thein, Peter Graf (adj)

Valberedningen var inbjuden till kl 18:00 deltog inte men hade översänt sitt förslag till styrelse
för kommande period.

Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av justeringsman.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars-Erik Thein

Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 13/01 2005 godkändes och lades till handlingarna.

Inkomna skrivelser.
Bengt Elofsson ang egen riskplats som han vill överlåta till Livräddarskolan vilket styrelsen
ställde sig positiv till TW översänder svar med kopia till Livräddarskolan
Advokat Torsten Jakobsson i egenskap av tävlingsledare i HSS ang trycksaker, samordnad
tävlingsverksamhet mm Christer handlägger
Halmstad Marinfestival och Baltic Sail protokoll från möte den 19/1-05 samt erbjudande
om information via brev eller e-post TW svarar

tl 5-8 Ekonomisk rapport samt verksamhetsberättelse.
Jan Johansson gick igenom balansrapport resultatuppföljning, anläggningsregister, årsbesked
från Föreningssparbanken, balansräkning och redovisade för värderingsprinciper. Tord
redogjorde för tidigare översånd verksamhetsberättelse. Se bilagor.
Rapporterna godkändes

Verksamhetsplan
Ordföranden redogjorde för kommande verksamhetsplan vilken godkändes efter komplettering
mni tillgång till kaffe och gymnastik för medlemntartm. Se bilaga.

tl 10 Budgetforslag for 2005
Kassören gick igenom budgetförslaget, se bilaga, som på grund av stormskador och muddring
kommer att sluta på ett minus av ca 368 000:-. Förslaget kommer innan årsmötet att
kompletteras med säkrare siffror för medlems- och båtplatsavgifter. Rapporten godkändes.

Hamnrapport
Brädor till reparation av jollebryggan konuner vecka 506
Bommar lagts på hamnplan mfl platser.
Muddring beställd av Marine Shellfighter AB.
Kaj undersöker till kommande möte fyrens verkliga status
Hamnansvarig och hamnkapten är GSS kontaktpersoner når muddringen och reparationerna
på piren utförs

Rapporten godkändes

tl 12 Rapport från säkerhetsansvarig.
Räddningsmaterial insamlat efter stormen
Räddningsflotten vid brygga 10 sönderblåst. LG kontaktar bla Trygg-Hansa om de ersätter
flotten med ny. Rapport till nästa möte

Rapporten godkändes



Grötviks Segelsällskap

$13 Rapport från f5rsäkringsansvarig,

Rapport från ungdoms oeh seglngsansvarig,
Förberedelser inSr sommarens seglingar pågår
Rapporten godkändes

$15 Rapport från IT. ansvarig
Hemsidan uppdaterad med bla stonnbilder och ärtsoppsträF
Komplettering med länkfimktion pågår

Rapporten godiNndes

$16 Rapport från mRJ5ansvarig.

$17 Motioner till årsslutet 2005
Inga nationer har anLhat till GSS

$18 Ovnga frågor.
Hamnkapten meddelade att hsn har semester 30/3- 13/4
Beslutade mötet att ta ut 200:- per termin för gymnastiken forn hösäerminen 2005
Beshttade mötet att IT~svarig undersöker kostnad Sr «tt 8 GSS logga i dstorformat så att
den går att använda som huvud tex i ett Woni dokument

Mltets avslutande,
Nästa möte enl plan 3 mars 2005.
Jan Hansson tackade fär visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Justeras

Tord Welin
Sekr
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Grötviks Segelsällskap

Art: Stvrelsemöte

T]d: Torsdagen den 03-03 2005 kl. 18.3

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga.. Grötvik

Närvarande: Jan Hansson (ordf.), Kaj Johansson, Christer Nilsson. Tord Welin, Ingvar Andersson, Lars-Erik
Thein, Peter Graf (adj)

tl 27 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

tl 28 Val av justeringsman.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kaj Johansson

tl 29 Föregående protokoH
Styrelseprotokollet från den 03/02 2005 godkändes och lades till handlingarna.

tl 30 Inkomna skrivelser.
DFDS Seaways ang visning av nytt kryssningsfartyg på rutten Köpenhamn&slo den 6/4
resp 13/4 Ingen anmälan
SBU inbjudan, för kännedom, till årets båtriksdag
M-L Larsson ang plats som revisor vid ev stadgeändring. Överlämnades till valberedningen.

$31 Ekonomisk rapport samt verksamhetsberättelse.

tt 32 Fastställande av röstlängd för årsmötet
Beslutade mötet att aktuell medlemsmatrikel skall vara röstlängd.

tt 33 Hamn rapport
Kaj har sammanträffat med Tekniska Kontoret som informerade om att NCC reparerar piren
och Bravida El reparerar det elektriska efter stormen.
Marine Shellfighter AB planerar att påbörja muddringen den 14/3. Miljö och hälsa
underättad. Prickar placeras ut ca 11/3 och märks med telefonnummer. Lotsen i Halmstad
underrättas när prickar lagts ut.
Fyren vid inloppet kontrolleras beträffande sektorsvinldar nun.
Sjösättning med mobilkran preliminärt den 16, 23 april och 7 maj.

Rapporten godkändes

g 34 Rapport från säkerhetsansvarig.
- Beslutade mötet att skicka Leif Gudmundsson på fortsättningskurs i sjösäkerhet som hålls i
Kungsbacka 19/3-05 till en kostnad av 1000:-+ resekostnad

$35 Rapport från försäkringsansvarig.
Svenska Sjö Ab har i brev meddelat att de emottagit vår skadeanmälan och kommer att
ersätta följande:
Skador på elskåp ]ned tillhörande kablage. vattenposter med tillhörande ledningar, jolleställ
och markis på kontor. GSS självisk utgör 7800 kronor.
Försäkringsansvarig och hamnansvarig översänder kostnadsberäkning till Svenska Sjö AB

snarast.
Rapporten godkändes

tl 36 Rapport från ungdoms och seglingsansvarig.
Hallandsseglingen går av stapeln i Träslövsläge den 12/6%5 Christer vill ha namnuppgiAer
på tänkbara deltagare för att bjuda in dessa.
2006 kommer denna segling till vår vatten.

Rapporten godkändes



Grötviks SegelsRllskap

Rapport från ntiggansvarig.
Material till attsöl an om tippningstillstånd håller på att samhe in

Rapporten gaikändes

Övnga frågor.

Måttets avslutande.
Jan Hansson tackade Sr visat inttesse, och Sr gott samtubete under hans tid som ordförande,
och Srklarade mötet avslutat.

Tord Welin Jan Hansson Kaj Johansson
Sekr Ordf.

Vid genomläsning upptäcktes att protokollet från 3/2-05 Qtt felaktig numrering 1-13 skulle varit
14-26.
Tord Welin sekr
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Grötviks Segelsällskap

Protokoll
Konstituerande Styrelsemöte

Tid: Lördagen den 12-3-2005 direkt eiter årsmötet.

Folkets Hns, Stenhuggeriet

Närvarande: Jan Bergkvist, Leif Gudmundsson, Kaj Johansson, Christer Nilsson, Hans Särman,
Tord Welin, Ingvar Andersson, Jarl Oijeholm

Mötets öppnande
OrdSrande Jan Bergkvist Ormade mötet och hälsade alla välkomna

Val av justeringsman och sekretrnare
Till seiaeterare Sr mötet valdes undertecknad

Styrelsens konstituerande
Följande val gjordes
Sekreterare: Tord Welin
Kassör. Jan Johansson

1%rmateeknare
Till Srmsteckrere, var Sr sig, valdes
Ordf Jan Bergkvist och kassör Jan Johansson

Justering.
Beslutade mötet att g 3-4 var om~ jus terat.

Nästa möte
Torsdagen den 17/3%5 kl 18

Mötets avslutande
OrdSranden Srklarade mötet avshrtat

Tord Welin J Ber gkvi



Grötviks Segelsällskap

Art: Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 17-03 2005 kl. 18.3'

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Bergkvist (ordf.), Leif Gudmundsson, Jan Johansson, Kaj Johansson, Christer Nilsson, Hans
Särman, Tord Welin, Ingvar Andersson, Jarl Öijeholm, Peter Graf(adj)

$ 40 Motets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade motet öppnat.
Beslutade mötet att protokollet distribueras till alla mötesdeltagare som inom en vecka efter
mottagande har möjlighet att yttra sig över innehållet varefter protokollet anses justerat.

$41 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet Irån den 03/03 2005 godkändes och lades till handlingarna.

$ 42 Konstituering
Beslutade mötet välja följande funktionärer:
a) vice ordförande Tord Welin
b) hamnansvarig Kaj Johansson
c) seglingsansvarig Christer Nilsson
d) IT - f rågor Ingvar Andersson med stöd av Christer Nilsson
e) ungdomsansvarig Christer Nilsson
f) m i l jöansvarig Leif Gudmundsson
g) säkerhet Leif Gudmundsson
h) forsäkring, utbildning och PR Hans Särman
i) i n t endentur Jarl Öijeholm med Ingvar Andersson som biträdande

f 43 Val av klubbmästare
Mötet beslutade att välja Kenneth Elofsson till klubbmästare

$ 44 Kommittéverksamhet, utseende av sammankallande
Mötet utsåg följande till sammankallande för kommitté:
Ungdom Christer Nilsson
Motorbåt Tord Welin
Segling Christer Nilsson
Bevakning Kaj Adolfsson
och att dessa vid behov anlitar lämpliga medhjälpare.

$45 lnkomna skrivelser.
Västkustens Båtförbund ang ordinarie förbundsstämma den 19/3-05 Jan Bergkvist deltar

tl 46 Rapporter.
Kaj Johansson: Prickar vid plats för muddringsmassor utsatta och muddring påbörjad. Miljo
och hälsoskyddslörvaltningen positiv till vad GSS hittills presenterat, muddringsprotokoll
överlämnas vid färdigt arbete, Distribution av nycklar till kontor och källare utreds av Jarl
Öijerholm och lngvar Andersson.
Hans Särman: TräÃ med SISU, Åsa Agemyr, angående kurser för förarbevis mm. Ang kurs
i hjärt- och lungräddning undersöks möjligheten till att engagera SSRS eller
Räddn ingstjan sten.
Leif Gudmundsson: Kurs i Kungsbacka 19/3-05 inställd pga för få deltagare
lngvar Andersson 
Tord Welin 
Peter Graf: Mobilkran beställd till 16/4, 23/4 och 7/5 och om dessa dagar ej passar pga
arbeten med pir mm kan kvallsbeställning göras.4 st platser b=-3000 på brygga 3 byggs om
till 3 st b=-3900.
Christer Nilsson: Hallandsseglingen enligt tidigare protokoll följer plan.
Jan Johansson: Fakturor på medlemsavgifter mm utskickade 15/2-05 med sista
inbetalningsdatum 30/3-05. Fortsatt god likviditet.
Jarl Öijeholm : 

Rapporternaa godkändes
1(2)



Gr5tviks Segela%llskap

Sammanträdesdagar 2005
F5ljande datum fastslogs Sr styrelsemöten.
6/4, 12/5, 9/6, 18/8, 15/9, 20/10, 17/11, 16/12

Övriga friger/ uppdatering "vnd sem gr pi gång".
utade mötet att:
Kaj Johansson, Peter Graf, Jan Bergkvist, Jarl Öijehohn, Ingvar Andersson sammanträffar
med Jan Hansson 19/3 kl 9.00 Sr överSring av information om vidtagna åtgärder med
anledning av stormskador.
Vaktlista skickas ut 15/4 Peter Graf kontaktar Kopieringsbolaget om mångiaidigande och ev
utskick. Om det' inte fungerar löser Peter och ordf detta.
Städdagar 2005 19/5 och 15/9
Upptagningsdatum 2005 med mobilkran 24/9, 1/10, 15/10

Plånboksinlägg ordnar hamnkapten
Distribution av protokoll se $ 40 ovan
Ingvar Andersson, Jan Johansson tillsammans med Jan Hansson unders5ker m5jligheten till
att 5 in aktuell vakäjänstgöring på inbetniningsavin
Jarl Öijerholm åtar sig att skaffa kam lista till "&ivillig tjänstgöring"
Tack &amSrdes Rån styrelsen till Dan Johansson Sr borttagande av elradiator i
klubbrummet och iordningsätllande efter detta.
Anhållan Sån Hans Roth om att 8 byta till plats vid kranen avslås Jan Bergkvist besvarar.
Frågan om mediemskategorier tas upp senare e@er genomgång
Jan Bergkvist och Jarl Öijerholm Srhttar skrivelse till Sjökrtsverket ang fyrens Sektion
Av Jarl Öijerholm överlämnade synpunkter på intendentur, hemsida och
ungdomsverksamhet, se bilagor, läses igenom till nästa möte då de åter tas upp.

Mgtets avslutande.
Jan Bergkvist tackade Sr visat intresse och Srklarade mötet avslutat.

V id p elle t
f

Tord Welin
2/A'g~

Sekr ,/Bar ' t
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Till Minne av Stellan

Till Minne av Stellan haller famijlen Seha ger
Minnesstund i Elubbs~zcgan den 9 april kl 14. 00.
Du är välkommen a tt deltaga.' + ~N A' OÄD S ~
En blomsterbukett inkopes, kontakta
Aamälnia~~slisnus indrages 8 april

Deltager Deltager

kln~~c) Co>,g (y@~
Q L Q t- SC D Wr

P — PS'

Z I

~g+~~ c g~o< p a ~l
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Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Onsdagen den 06-04 2005 kl. 18.3

Plats; Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Bergkwst (ordf.), Leif Gudmundsson, Kaj Johansson, Christer Nilsson, Hans Särman, Tord
Welin, Ingvar Andersson, Jarl Öijeholm

g 50 Motets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Godkände mötet föreslagen dagordning.

$51 Föregående protokoll
StyrelseprotokoUet från den 17-03 2005 godkändes och lades till handlingarna.

$52 Inkomna skrivelser.
Halmstads Marinfestival och Baltic Sail nyhetsbrev
Halmstad Turistbyrå ang nätverkssanunanträde den 7/4 brevet ankom 4/4
SISU HaUands Idrottsförbund 100 år firas 6/8O5 lämnas utan åtgärd
SISU Handslaget info-träff om idrott och skola lämnas utan åtgärd

$53 Länsstyrelsen förslag till vattenskoterområde
Mötet beslutade att översända, bifogat, yttrande till Länsstyrelsen i HaUands Län om föreslaget
vattenskoterområde.

Rapporter.
Från föregående mötesprotokoll :

Informerats av Jan Hansson om åtgärder vidtagna med anledning av stormen
Anslagstavla "friwiUig tjänstgöring" uppsatt sid altandörr
Ordföranden svarat Hans Roth
Fyren är enligt Sjöfartsverket felanmäld, lotsen underrättad och skall ordna sektorsvinklar

Nya:
Revisionsmuddring, totalt 4000m3, utförd
Stenar från brygga 5 och återläggning av vågbrytande flytbrygga ej åtgärdat, sto~ d a
(kommunen)
JoUebrygga färdig
Elmätare avlästa 3 I/3 ca 2500KWh lägre förbrukning än under motsvarande tid föregående
år
Vatten påsatt
Iläggning bommar påbörjat
Landfäste brygga 4 trasigt åtgärdas
Hjärt- o lungräddningskurs hittills 19 st anmälda. Mötet beslutade att en första testomgång
hålls hos Lin äddarna i Tylösand den 10/5-05 med 8 deltagare till en kostnad av 2000: 
Kurs för båtförarbevis på 30 timmar med frivillig tentamen, för närvarande 12 anmälda,
planeras till hösten -05
Skvltskåpet: Christer Jägerloo har lovat att iordningställa plexiglasrutorna. Den vänstra
halvan reserveras för föreningsmeddelanden.
GSS likvid fortfarande god.

Rapporterna godkändes

$55 Fördelning av arvoden
Beslutade mötet att fördela styrelsearvodet enligt bifogat förslag.

g 56 Synpunkter på förslag rörande intendentur, hemsida och ungdomsverksamhet
Beslutade mötet anta bifogat förslag ang intendent och klubbmästare.
Beslutade mötet att. till en kostnad av ca 2000:- byta GSS hemsidas webbhotell till LOOPIA,
och att Ingvar Andersson och Jarl Öijerholm tillsamnens uppdaterar denna.
Ungdomsverksamheten behandlas vid senare tillfälle
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Grötviks Segelsillskap

Kommittéledamlter till Idnbbmsstaren
Mötet antog fötesQpa namn Göte Karlsson och Bo bohman att bistå klubbmästaren.

kriga frågor
Beslutade mötet att

Ge Kenneth Elofsson en eloge för en bra start
Iordningställa flaggspel och mast
Lutande flagiptång åtgärdas
Protokoll och eventuellt andra dokmnent skickas till hemsidan i Pdf-format
El bekostad av GSS endast Sr användas av GSS medlemmar och till avsett ändamål
Leif Gudmundsson kontrollerar om elkablar Sr ligga över Pris Bertils stig

Att Leif Gudmundsson Sr tillgång till internetkoden på GSS dator
Jarl Oijerholm, Ingvar Andersson och%aneth Elo@son ordnar "samkväm" med
bxyggvärdar

MOets avslutande,
Jan Bergkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokoHet

Tord Welin J Bergkvist
Sekr
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Försla till fördelnin av arvoden
OrdSranden 9.000 kr

Kassören 9.400 kr

Sekreteraren 4.700 kr

9.400 kr

Seglings-ungdomsansvarig 2.200 kr

Försäkrings-Pr o utbildningsansvarig 2.000 kr

Miljö- o säkerhetsansvarig 2.200 kr

Intendent 700kr

IT- ansvarig och bitr intendent 700 kr

(Att Srdela kr 40.300)



(irötviks Segelsällskap
(;rrc~tviks hunn
3n2 4(l Hahnstad

Länsstyrelsen i Hallands län
30186 Halmstad

Vattenområden för vattenskotrar. (Ertärendenr 523-02333-2005).

Grötviks Segelsällskap (GSS) har tagit del av rubricerad skrivelse och vill göra följande
kommentarer.
Länsstyrelsen ger i skrivelsen uttryck för att den vattenskoterbana, som föreslås inom visst
begränsat område utanför Grötvik, inte skulle vara störande eller på annat sätt utgöra en
betydande olägenhet för allmänheten eller miljön. Av länsstyrelsens skrivelse &amgår att
tillståndet för den utanför Grötvik anvisade vattenskoterbanan baseras på den felaktiga
grunden att, som länsstyrelsen vill göra gällande, vattenområdet vid Grötvik är så starkt
påverkat av annan mänsklig verksamhet att buller och andra störningar från vattenskotrar inte
anses utgöra en betydande olägenhet for allmänhet och miljö.
GSS vill framhålla att vi inom hamnområdet, som vi arrenderar och driver helt utan bidrag
från stat eller kommun, gör allt vi kan för att vårda miljön och naturen i Grötvik. Vi har gjort
en miljöstation som helt följer reglerna för Blå Flagg. Vi har begränsat hastigheten till max tre
knop i hamnen för att så långt möjligt eliminera skador på människor och båtar.
Enligt GSS stadgar skall vi verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och
sjömanskap.
Vi har en ungdomsverksamhet som håller till i och strax utanför hamnbassängen med små
segeljollar, roddbåtar och kanoter. Utmed den "lilla" hamnpiren alldeles styrbord (höger) om
hamninloppet finns uppsatta badtrappor vilka enligt vårt arrendeavtal med kommunen skall
finnas för det allmänna badlivet. Sommartid är hamnpiren mycket livligt frekventerad av
såväl vuxna som barn.
Vi kan även nämna att vi har ett stort antal gästnätter av båtar i hamnen under perioden juni
&am till mitten av augusti månad.
Det torde väl vara bekant att vid och över Grötvik och den närmaste omgivningen råder ett
rikt fågelliv. Landets största mängd flyttfåglar passerar över området. (Enligt ett föredrag av
ornitologen Anders Wirdheim).
Från GSS sida kan vi inte se annat än att vattenskotrar i denna miljö kommer att utgöra ett
mycket störande inslag med sina farter och enorma buller. Dessutom kommer de att utgöra en
fara för de badande på piren och för barn- och ungdomsverksamheten i hamnen.
Vi har full förståelse för att det kan anses trevligt att färdas på en vattenskoter men fordonet
hör inte hemma i det stillsamma båtliv som eljest bedrivs i Grötvik och dess närmaste
omgivningar. Om dessa skotrar skall tillåtas få färdas i hamnen — vilket inte kan utläsas av den
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till remisskrivelsen fogade kartan- så är ett problem att flera av dem inte kan fhrdas med den
låga hastighet som påbjuds för trafik i hamnbassängen.
Det framgår inte hur skotrarna skall transporteras till det för körningen anvisade området.
Skall de sjösättas i Halmstad hamn och sedan färdas i den allmänna farleden ut till det
anvisade tillåtna vattenområdet'?

Halmstad den 30 mars 2005
Styrelsen för Grötviks Segelsällskap

Jan Bergkvist
Ordförande



Klubbmäs tare
Ansvara jfr klubblokaien
Svara for ordningen i lokalen
Svara for lokalens renkåNning
Arrangera av j%eeingen beslutade fester i sanankf med styrelsen
Ge synpunkter p~ uthyrmng av kkakn
r lkh~ ' e deg a
Arbeta j sähetåbtdigt inom deiegenufe omnlden
Ta iniåativ dN jSrbäNringar
Äger rätt att beordra arbete~ klubbens räkning
Samarbetar i sinfunMen med främst intendenten



Intendent
S ara och ansv ra för

Lokaler (inre klubbhus tillsamnwns med klubbmästaren)

Övervakning av verksamhetsanknutna byggnader och av GSS ägda båtar

Översyn av tillgängligheten till området lokaler (handikappanpassning)

Skötsel av förråd, verkstad samt servicebyggnad

Ge synpunkter på underhåll och mark/parkeringsfrågor

Den inre säkerheten

Utföra, tillsammans med säkerhetsansvarig, en riskanalys av inre och yttre
säkerhet

Kontroll/uppfoljning av befintlig inventarieförteckning. Redovisa avvikelser av
betydelse tiH styrelsen

Prågor som rör ventilation, belysning, ljud och uppvärmning

Servicefrågor (ordna praktiska frågor för konferenser, möten etc tillsammans
med klubbmästaren och hans kommitté)

Uisst verkstadsarbete/mindre reparationer

I övrigt arbeta i nära samarbete med hamnansvarig och efter styrelsens
anvisningar



Grötviks Segelsällskap
Art: Styrelsemöte

Tid: Onsdagen den 12-05 2005 kl. 18.3

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Bergkvist (ordf.), Leif Gudmundsson, Jan Johansson. Christer Nilsson, Hans Särman. Tord
Welin, Ingvar Andersson, Jarl Öijeholm, Peter Graf adj

$60 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Godkände mötet föreslagen dagordning.

g61 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 06-04 2005 godkändes och lades till handlingarna.

tj 62 Inkomna skrivelser.
HSS broschyr med kappseglingar 2005 i Hallandsttakten. HSS begär 1000:-, som oavkortat
går till Digital Historia ett arbetsmarknadsprojekt för funktionshindrade ungdomar, för
upptryckning. GSS har erhållit 100 st och kan vid behov få fler ex (utan kostnad). Sgvelsen
godkänner kostnaden.
VBF info-blad kallat Västblocket med avsikt att sprida kunskap om vad VF uträttar och kan
stå till tjänst med bla div rabatter. Anslås anslagstavlor.
Sportlotteriet om försäljning av deras lotter. Lämnas utan åtgärd,
Grötviks Båt- och Fiskestugeförening medlemsinformation om bla miljö och el. Lägges till
handlingarna.
Halmstads Marinfestival och Baltic Sail om att ytterliggare två större båtar kommer att delta
till sommaren.
Halmstad Kommun "Destination Halmstad" lägges till Itandlingarna
Svenska Seglarförbundet om årsmöte mm lägges till handlingarna
Svenska Sjö info om deras försäkringar. Anslås anslagstavla.

g63 Rapporter.
Från föregående mötesprotokoll:
Hamn:

Prickar och badstegar utsatta
Pa brygga I och 3 har iordningställts nya platser 2st a 2,90 och I st å 3,00 per brygga
Nya vattenslangar till brygga 9, reparation av vattenförsörjning brygga 5
Reparation av piren klar
Maskindriven kran besiktigad av Ångpannelåreningen ua.
Från Halmstad konununs tekniska kontor föreligger inga hinder vad gäller lösa kablar över
bla "Prins Bertils stig"
Hamnkapten lappar gamla båtar dragkärror mm på långvården för att på bästa sätt kunna
städa upp.

Ekonomi
Redogjordes för preliminär balansrapport, resultatrapport och reskontra fodringar

IT
Förevisades förslag på ny layout utarbetad av UNT-reklam med rubriker:
Hamnen — Medlem sinfo — Segling — Kontakt — Länkar

Detta förslag kostar ca 1500- 2000:- vilket mötet godkände för vidare bearbetning.
N>tt Web-hotell enl tidigare protokoll Loopia
Vid nästa mcdlemsutskick skall förfrågan om medlemmars e-postadress bifogas

Intendent
- Godkändes förslag från föregående möte "angående samkväm för bryggvärdar" att från
Ekebacken köpa buffe för ca 85: — och till detta skaffa öl och vin. Datum beslutades till den
26 maj 2005 kl 18:30.
Segling

Hallandsseglingen inbjudan anslås anslagstavla
Spangenberg rullar på

Utbildning
I;a gruppen har genomfört hjärt-lungräddning i Livräddarskolans regi varvi alla deltagare
uttryckte att denna var mycket bra och behövlig, GSS satsar på nya utbildningar till hösten.
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Grötviks Segelsällska p

Förarbevisutbildningen 12 ggr a 3 timmar börjar genomföras till hösten

Tidpunkt för halvårsmötet
Beslutade mötet att förlägga halvårsmötet till prim 19/11 sek 12/11-2005
Beslutade också mötet på förslag att årsmötet 2006 förläggs till 18/3

tl 65 Ev prenumeration av Hallandsposten under sommaren
Förslag har framlagts om att under Juni- Augusti prenumerera på tidningen som bla service till
vaktpersonal. Då tidningen kommer så sent på morgonen att vakten då närmar sig slutet avslog
mötet förslaget.

tl 66 Ev inköp av en kyl/frys
Beslutade mötet att inköpa en ny kyVfrys till klubblokalen till en subventionerad summa av
3500:- inkl moms.

tl 67 Sommarsemester Sr hamnkapten
Beslutade mötet att förlägga semestern till veckorna 28-31.
Hamnkapten Peter Graf inlämnade vid sittande bord sin avskedsansökan per den 12 maj 2005
vilken beviljades med cn uppsägningstid på 3 månader från dagens datum.

Övriga frågor
Beslutade mötet att:

Grötsegl ingen den 21/5-2005 ställs in på grund av den sena våren och de problem som
orkanen Gudrun orsakat.
Förslag på aktiviteter för klubbens medlemmar, knopslagning, splitsning, matlagning mm
framfördes.
Nytt GSS -emblem för kavajer mm framtas av Jarl Öijeholm och Jan Bergkvist.
Ärtsoppsträf den 22/9-2005 hamnkapten bokar Folkets Hus
Beslutade mötet att tillsätta en beredningsgrupp bestående av Hans Särman. Jan Johansson
och Jarl Öijeholm för att komma mcd förslag på arbets- och tjänstgörings- beskrivning för
kommande hatnnkapten. Avmpportering vid extra styrelsemöte den 1/6-2005 18:30 i
klubbstugan.

tl 69 Mötets avslutande.
Jan Bergkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Susteras

Tord Welin Ja Bergkvist
Sekr rdf.
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Grötviks Segelsällskap

Art: Extra Styrelsemöte

Tid: Onsdagen den 1-06 2005 kl. 18.3'

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Bergkvist (ordf.), Leif Gudmundsson, Christer Nilsson, Hans Särman, Tord Welin,
Ingvar Andersson, Jarl Öijeholm.

Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Med anledning av att Kaj Johanssons och Jan Johanssons frånvaro inträder Ingvar
Andersson och Jarl Öijerholm som ersättare.
Godkände mötet föreslagen dagordning.

Beredningsgruppens förslag
Beredningsgruppens förslag till hur hamnkaptensfrågan skall lösas med anledning av
dennes uppsägning framlades godkändes och lades till handlingarna. Se bilaga

Beslut med anledning av beredningsgruppens förslag
Beslutade mötet att:

Som semestervikarie under tiden 4/7 — 7/8-05 ord f v idtalar Gösta Nilsson
beredningsgruppen undersöker möjligheten till frivilliga insatser från klubben

medlemmar
Ingvar Andersson och Jarl Öijerholm får i uppdrag att sätta sig in i nuvarande
databehandlade registersystem som GSS använder sig av.
Ordförande kontaktar Hallands idrottsförbund för eventuell gemensamt
anställningsförfarande vad gäller hamnkapten/hamnvärd
Att som hamnvärd på prov i 6 månader forn 8/8-05 utse Ingvar Andersson
Styrelsen undersöker om vi kan förenkla datasystemen och i så fall hur.

Mötets avslutande.
Jan Bergkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras
~' I

6j „ /bi~//i>>
Tord Welin Jan Bergkvist
Sekr Ordf.



Förslag till dagordning för extra styrelsesani1nanträde med Grötviks
Segelsällskap

Onsdagen den 1 juni 2005, kl 18.30 i Klubbhuset, Grötvik

Sammanträdet öppnas

2. Beredningsgruppens förslag till hur hamnkaptensfrågan skall lösas med
anledning av dennes uppsägning. (Styrelseprotokoll från 12 maj g 6$)

3. Beslut med anledning av beredningsgruppens förslag

4. Avslutning

Ha1mstad de, P j 2 0 05

an Be v i s t
Ordförande



Dikussionsunderlag . Arbetstider för hamnvärd och medlemmar

Mån Alt II Alt I I I Alt. IV+II el. III
HK-öppet Tim/mån. Kostn HK-öppet Tim/mån Kostn HK-öppe Tim/mån Kostn

Jan T i 11 - 13 Ti+Fe 11-13 18

Feb Ti-Fe 8-12 86 Ti-Fe 8-14 129

Mar Ti+Fe 11-13 18 18

Apr Må-Fe 8-12 86 86

Maj Må-Fe 8-16 172 172

Jun Må-Fe 8-12 172 172 86
16-20

8-16
Mertid

Jul Må-Fe 8-12 172 172 16-20 86 Arvod
16-20 Med le

Aug Må-Fe 8-12 172 172 86
16-20

Sep Må-Fe 8-16 172 172

Okt Må-Fe 8-12 86 86

Nov T i 11- 1 3

Dec T i 11- 1 3

Tlm 1163 1215 1215
258

B idr.

Kost.

Över- Hamnvärd på prov under 6 mån. Tiden 4/7-2005 — 4/1-2006. P.G. lämnar from 4/7-2005
0gang.

ALT I. A l l t fortsätter som tidigare med sommarvikarie för i år och senare. Bör/måste diskuteras.
Årskostnad inkl. mertid och vikarie. 166 tkr/år.

ALT II. En omfördelning av arbetstid under året så att full arbetsdag råder tiden maj-september.

ALT III. Samma som II med tillägg för något större insats tiden jan+februari. Vtgör+52 timmar.

ALT IV. En extra insats med 4 tim/dag. Tiden jun-augusti. Genom medlemmar. ALT. II eller Ill
ligger till grund.

ALT V. Några hui udansvariga — ex 4 st- tar HK jobbet under sommaren. Till halv kostnad. 30 tkr.

l=orts..



Forts. diskussionsunderlag

ALT VI.

Jan Styrelsemedlem+ arvode 9 tim. (Ti 11-13)
Nov 7 5 9
Dec 9
Mar 18 (Ti +Fe 11 - 13)

Blir 45 tim. 1 pers., arvode 2000: 

Feb ( Ti-Fe 8-12)
Blir 129 tim. 1 pers., arvode 6 000: 

(Fö*r denna månad har det hitintills forekommit en betungande administration.)

Apr, Må-Fe 8-12 86
Okt, samma 86

Blir 172 tim 2 p ers., arvode 8000: 

Maj, Må-Fe 8-16 172
Sep samma 172 Blir 344 tim 4 p e rs., arvode 16000: 

Jun Må-Fe 8-12, 16-20
Jul samma 516 1-2 studerande 67000:-*
Aug samma sommarjobb!

Jun Må-Fe 12-16 258 Medlemmar i styrelsen arvode 12000:
Jul samma + Adm. uppgifter
Aug samma

Summa 111.000: 

Samtliga alternativ innefattar en datoransvarig för registreringsuppgiAer samt skötsel av
GSS hemsida.

Mot nuvarande kostnad på ca 166 tkr skulle en besparing på minst 55tkr vara möjlig.

* Har räknat med 130:-/tim inkl soc. avg. Finns säkert andra möjligheter. Låt diskutera.

Halms@N 2005-05-31

Jan Johansson, Hans Särman, Jarl Öijerholm.

File/Word/2005-05-3 l/JÖ
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Tid: Torsdagen dcn 0<)4)6 2005 kl. 18,3"

Plats: Grötviks Scgcisällskaps klubbstuga.. Grort ik

Närvarande: Ja n BcrW ist (ordf. ) Leif Gudiuundsson Jan Johausson. Kaj Johansson. Christer nilsson.
Hans Särutan. Tord <<Velin lugnar Andersson. Jarl Öijcholm. Peter Ciraf adj

i%iötcts öppnandc.
Ordförande hälsadc alla välkonuta och förklarade mötet oppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

ti 71 Foregacndc protokoll
Styrelseprotokollct iran dcn 12-05- 200~ godkändes och lades till handlingarna.

Inkomna skrivelse.
Svenska Kyrkan angaetxlc bidrag ull Väderofondcn. Beslutade iuötct att cj länuia bidrag..
Halmstads Marinfcstival och Baltic Saii: "Flaskpostcn" info-blad om aku~ itcter i samband
med fcstix alen. Lades till handlingarna.
VBF fragebre~ om ~.ad klubbarna ~ill fa ut av och vad VBF kan bidra mcd. Brc~ ct
bordlades till kommande motc med önskcmal oiu sytipurtktcr .
Länsstyrciscn angacndc vattcnscootcrontrade. Lades uii handlingarna.

tj 73 Rapporter.

Hamn:
Klubbstang utanför kiubbhusct maiad och ol) ad
Kurs i knopslapung har genomförts med 1G deltagare
Begäran oni fornyat muddrmgsttiistand mskickat
Altanen slipad och oljad
Flygfoto till hemsidan tag<its.
Kontakt mcd Ever Grahn angacndc cmbicm nun. Beslutades att AU arbetar vidare mcd
mctallmärkc med nai )pins) . hepsar. dckaler för bilbat (pan isa). pastrykningsiuiirke för T 
siurt. blazcrmärkc. shpsnal.
Beslutadcs att Jan Bergh~.ist och KaJ Johansson ullsanuuans mcd Jan Hansson tar kontakt
iucd Kjcli Hägglund angaende stormskadcreglcring.
Bcslutadcs att Jan Bcrgh~ ist och KaJ Johattsson scr öa cr förtöjningcn a~ flstbryggans
kättmgar.
Pirnock brygga 10 oeh hörn vid Atfundatucnt i itmaiade
Fyren tänds och Ordförande mcddclar Sjöfartsvcrket
Behovet a~: röd/grona ska ltar vtd segclb:itspiatscr kontrolleras och kompletteras.
Peter ordnar märkning ai batar vid brygga 5 och G mcd "klistcriappar" sa att uppbördsntän
mtc tar fel pa GSS/gäst-bat,
Ei eiitucllt incdicmskoit diskutemdcs

Ekonomi:
Redos<ordes for prelinunär balansrapport. resultatrapport och ei betalda batplatsavgiftcr pcr
den 31/(Is/() s

IT:
Fran och med 10/é-05 lig 'er hemsidan pa natt Wcbbhotcli Loopia. Hemsidan klar senast
1/<1-ns

Intendent:
ADB-utredning om rcgistcrprogram mm pa< ar och försla< kotumcr till mista ruötc.

Segling:
Sponsorcr ria annonser i stort scu klart

IJ tbildnin<*:
Ovcrgripandc utbildiungsplanertng pagar tills;enmans mcd Sl S V. Hans Särntan önskar
förslag fmn öi riga styrelsclcdamötcr och konumttccr.

Rapporterna godkändes
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Grötviks Segelsäliskap

Krsättningsanspråk for kostnad i samband med jannariorkanen
Beslutade mötet att ersätta Anders Schager mcd 500:- för arbeten med förankring.

g 15 Nya ärenden
Ordföranden kontaktar Kjell Hägglund om möjligheten till avgrättsning av badplatsen med
bojband eller dylikt
Jan Bergkvist avtackade Peter Graf med blommor och bok för förtjänstfullt arbete.

Frågan om hamnvärd
Beslutade mötet att anställa Kennet Haiiengrcn på prov i sex månader från den 4 juli 2005 och
att gå patallellt med Peter Graf &ån dcn 20 juni 2005. Bcrcdningsgruppen fortsätter arbetet med
arbetstidernas fordelning över året Gruppen önskar 6 styrclscledamöternas kommentarer på
framlagt förslag enligt protokoll Srt vid extra styrelsemöte l/6-05.

Mötets avslutande.
Jan Bcrgkvist tackade för visat intresse och förklaradc mötet avslutat.

Vid protokollet

~ 'LJc,~
Tord Welin
Sekr
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Grötviks Segelsällskap

Art: Styrel semöte

Tid: Torsdagen den 18-08 2005 kl. 18.3'

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: J a n Bergkvist (ordf.), Jan Johansson, Kaj Johansson, Christer Nilsson, Hans
Särman, Tord Welin, Jarl Öijerholm, Ingvar Andersson.

g 78 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

g 79 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 09-06- 2005 godkändes och lades till handlingarna.

g 80 Inkomna skrivelser.
VBF kallelse till hamnkonferens den 8/10-05 i Trollhättan om bla
"Tillsynshandledning för fritidsbåtshamnar" och "säkerhetsfrågor i hamnar". Jan
Bergkvist, Kaj Johansson och Ingvar Andersson deltar, JB kontaktar Leif
Gudmundsson om ev deltagande.
SBU sommarinformation från SBU kansli

Skrivelserna lades till handlingarna
g 81 Rapporter.

Hamn:
Förtöjningen av flytbryggan förstärkt.
Fyrens ena sektorsglas förstört genom åverkan. Nytt glas anskaffat monteras
snarast.
Nya skyltar Dykning, badning och fiske Förbjuden i hamninloppet' inköpta
Träff med Kjell Hägglund, för avstämning med anledning av orkanen Gudrun,
bestämd till 26/8-05 deltar från GSS gör Jan Bergkvist och Jan Hansson
Beslutades att diskutera med SSRS om att de sköter uthyrning av "SSRS-cyklar"
Landshövdingen Lars-Erik Lövdén besöker, efter inbjudan, GSS den 31 augusti för
information om verksamheten och för att bese hamnen

Ekonomi:
Redogjordes för preliminär balansrapport, resultatrapport per den 31/07/05

Segling:
I 36:e Spangenberg Race 13/8 startade 14 båtar och 12 kom i mål. Tävlingsklassen
vanns av Lars Meier och familjeklassen av Svante Svensson. Efter seglingen följde
en mycket uppskattad sammankomst på hamnplan i Grötvik. Start och målgång var
i år förlagda till Grötvik.
Beslutades att Christer Nilsson tillsammans med Micke Bengtsson utses till
seglingskommitté och till sig knyter ytterliggare 3 personer.

Utbildning:
Utkast till utbildningsplan för hösten 2005 presenterades se bifogad plan.
Beslutades att denna översändes till SISU för sökande av bidrag.

Rapporterna godkändes
g 82 Ansökan om medlemskap med villkor

2 personer med båtar av typ 2.4 (minitolvor) har hos GSS ansökt om medlemskap
villkor att de får ha båtarna stående på hamnplan och att de får utnyttja mobilkranen för
iläggning och upptagning. Styrelsen bifaller ansökan under förutsättning att de
genomgår utbildning i kranens handhavande och skötsel och att de har
ansvarsförsäkring.
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Grötviks Segelsällskap

g83 Frågan om hamnvärd
Beslutade mötet att anställa Ingvar Andersson på prov i sex månader från den 22
augusti 2005 till och med 28 februari 2006. Lön och, tillsvidare, övriga
anställningsvillkor enligt tidigare hamnkapten. Översynen av arbetstidernas fördelning
över året fortsätter.
Anställningskontrakt upprättas av Jan Johansson

Trivselkväll den 22 september
Folkets Hus i Stenhuggeriet är bokat alla vardagar resten av året och är därför ej

tillgängligt.
Beslutades att Jan Bergkvist, Hans Särman, Jarl Öijeholm och Ingvar Andersson tar
beslut om lokal och föredragshållare w539.

g 85 Konsekvenser av årsmötesbeslutet avseende medlemskap
Beslutade mötet att åter ta upp frågan på kommande /~årsmöte.

$ 86 Uppgörelse med kommunen om reglering av stormskador
Se kommentar under fj 81 "hamn

g 87 Principer för när båtplatsavtal upphör
Frågan bordades

g 88 Färdigställande av vindfång
Då styrelsen tycker att utförandet har en del övrigt att önska beslutades att Kaj
Johansson och Jan Bergkvist träffar byggmästaren för slutlig överenskommelse.

g89 Införskaffande av bredband
Beslutades att Ingvar Andersson tar fram faktisk kostnad för detta och att beslut
därefter tas i AU

g 90 Hemsidan
Jarl Öijeholm redogjorde för utfört arbete. Hemsidan uppdateras inom 14 dagar.
Beslutades att anmäla Ingvar Andersson till kurs i Frontpage 2003.

g 91 Nya ärenden
1 B e slutade styrelsen att:

Konto i Föreningssparbanken 8169- 5973 847 045-0
Visa kort
Shellkort

Skall disponeras av hamnvärd lngvar Andersson

2 Jan Johansson beställer gymnastiksalen i Bäckagårdsskolan för HT 05 och VT 06.

3 F rån rnedlernmar har inkommit förslag/synpunkter:
Styrelsen beslutade att

- Låsta elskåp brygga 5 ordnas av Kaj Johansson
- Nya regnrockar till vaktpersonal införskaffas, även modell större
- Cykelparken skall kompletteras med damcyklar får diskuteras med SSRS

g 92 Mötets avslutande.
Jan Bergkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

V/i protokollet Justeras

-UZ
Tord Welin n Bergkv'
Sekr
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Grötvik 05-l>8 1'7

UTBILDNINGSPLAN hösten 200~
för Grötviks segelsäilskap

1. H'ärt och lun~räddnin~ / lärare: livräddarna.
1 gång okt+ 1 gång nov: 3 tim/gang.
Kostnad: ung. 2000:- / gang med 8 deltagare.
Totalt: 4.000: 

2.~V" l t / I" • : J . B l g
30 tim/10 ggr a 3 tim/gäng med 10 deltagare.
Start mitten av okt: 4 ggr okt+ 6 ggr nov.
Kostnad: böcker, passare och linjaler. lJng. 800:/deltagare
Lärare: 100:-/gång, ung. 1000: 
Totalt: 9.000: 

3.~M'tg / t ' " / Ch f \ l l : B : g/ A g
4 — 6 ggr under okt, nov och dec. 2 tim/gång
med 8 deltagare.
Kostnad: material + arvode, ung 500:-/til lfälle.
Totalt: 2-3.000: 

4. Att ar beta i st relsen för en ideell förenin .
0 ggr/ 1 tim per gång — 9 deltagare.
Kostnad: 5l)0:-/ til lfälle.
Totalt: 2.000: 

5. Se lin skommitté.
2 ggr/2 tim — 5 personer.
Kostnad : 500:-/tillfälle.
Totalt: 1.000: 

Anse. 1-1. Sarman Totalsumma hösten 2005: 18-19.000: 



Grötvihs SegelsSllshap
AU

Tid: Torsdag 25 augusti 2005

Telefon/ Mail

Närvarande: Jan Bergirvist (ordf.), Jan Johansson, Tord Welin,

Beslutades att GSS in~er och italtallerar Telia bredbandslmppling i enligltet med av
lemnvärden Ingvar Andersson &amSdendiat avtal. (Kopia på avtalet bilägges protokollet)

Vid pmh4ellet

d~y 
Tord Welin Pn Jo



2005-08-29

Teliasonera Sverige AB
Kundtjanst Bredband

Grötviks Segelsäilskap 405 35 Coteborg
Grötviks Hamn Tel 90 200
302 40 Halmstad www.te(ia.se/internet

Sate: Stockholm
Org.nr: 556430-0142

Bekräftelse av Telia BredbarId, upp till 2 Mbit/s
Välkommen som bredbandskund hos oss!

Med det här brevet får du ett avtal som du ska underteckna och skicka tillbaka till Telia inom
14 dagar, samt en kopia som du ska behålla. Avtalet gäller för Telia Bredband, upp till 2 Mbit/s.

Leverans
Inkoppling av ditt abonnemang och leverans av eventuellt beställt modem sker normalt inom åtta
arbetsdagar från detta brevs datering.

Installation
Om din dator saknar virusskydd och brandvägg börjar du med att installera antivirus och
brandvägg (Telia Säker Surf) med hjälp av start-cd:n du fått med detta utskick. Det är viktigt att
din dator är skyddad mot virus och intrång innan du kopplar upp dig mot intetnet. En (I) Telia
Säker Surf ingår utan extra kostnad i ditt bredbandsabonnemang. Med hjälp av cd:n installerar
du först Telia Saker Surf i utvärderingsläge vilket ger dig ett fullt fungerande skydd i 30 dagar.

Koppla sedan ihop din dator med modem/router och första telejack. Hjälp med detta får du i
handboken Kom Igång Installati onsguide.

På start-cd:n hittar du också en instal!ationshjälp, som hjälper dig att installera ditt bredband och
göra de nödvändiga inställningar som behövs för e-post och webbläsare. Dessutom finns
supportassistenten, som kan hjälpa dig om du skulle få problem med ditt bredband eller
inställningarna i datorn framöver. Om du utnyttjar den automatiska installationshjälpen på start 
cd:n behöver du över huvud taget inte titta i handboken Guide Inställningar för datorn. Den
handboken är främst till för de användare som inte vill eller kan använda start-cd:n, exempelvis
för att datorn saknar cd-läsare.

När du sedan har fått igång din internetförbindelse kan du hämta din kostnadsfria Telia Säker
Surf på www.telia.se/sakersurf I samband med detta får du ett prenumerationsnummer som du
måste ange i den installerade programvaran för att aktivera ditt fortsatta skydd.

Fakturering
Faktureringen av abonnemanget börjar så snart installationen är klar på telestationen.
Faktureringen sker kvartalsvis och påbörjas oavsett om du börjat använda abonnemanget eller
inte.

Pris
Månadsavgift 339 kr inklusive moms. Avgifter för ditt teleabonnemang tillkommer. Mer
prisinformation finner du på telia.se/internet
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Extra modemanslutning
Om du vill ansluta dig till internet via den extra modemanslutningen (från t.ex. sommarstugan)
använder du de användaruppgifter och lösenord som framgår av bifogad värdehandling. Du
kommer då att debiteras minutavgiff för lokalsarntal (enligt telefoniprislista). Använder du dig av
denna möjlighet kommer du alltså att fa en extra kostnadspost på din faktura för
bredbandsabonnemanget. Detta gäller även om du av någon anledning skulle använda den
extra modemanslutningen från installationsadressen.

Bindningstid
Bindningstiden för ditt abonnemang är 18 månad(er) och gäller från och med 2005-09-05 till
och med 2007-03-04 och innebär att du under den tiden inte kan säga upp abonnemanget. Den
angivna månadsavgiften gäller under hela bindningstiden. Du kan byta till en annan hastighet
under bindningstiden, manadsavgiften blir då dock en annan.

E-post och hemsidor
För att du själv enkelt ska kunna ändra funktioner, lägga till e-postadresser och hemsidor i ditt
abonnemang finns webbplatsen Administrera på telia.se. Du hittar sidan genom att logga in på
www.telia.se/rninasidor och klicka på Administrera. För att kunna logga in behöver du vara
medlem. Är du inte medlem kan du beställa det på samma adress (det tar ca tre dagar att få
användaruppgifter). Registreringen på Mina Sidor är kostnadsfri.

Hastighet
Internetanslutningen bygger på adsl-teknik och hastigheten som du får varierar beroende på
avståndet till telestation, tekniska förutsättningar samt din egen utrustning. Mer information om
hastigheter hittar du på www.telia.se/internet

Säga upp ett befintligt abonnemang
Om du redan har ett befintligt internetabonnernang hos Telia som du vill avsluta måste du själv
säga upp det (gäller ej isdn). Tänk dock på att först flytta över eventuella e-postadresser till ditt
nya abonnemang. Om du har en hemsida kopplad till det befintliga abonnemanget bör du spara
det du vill behålla på harddisken. På www.telia.se/supportinternet hittar du mer information om
hur du använder uppgifterna för hemsidor, e-post och diskussionsgrupper samt om hur du flyttar
e-post och sparar hemsidor.

Kundtjanst
Mer information om våra internettjänster och internetabonnemang hittar du på
www.telia.se/internet Vår Kundtjänst hjälper dig med frågor om ditt abonnemang eller din faktura
på telefon 90 200.

Med vänlig hälsning

Teiia
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VÄRDEHANDLING
Nedanstående uppgifter är dina personliga användaruppgifter och losenord. Du är ansvarig for
att lösenorden förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem.

Kundnumrner: B0000925748Detta nummer ska anges vid felanrnälan

Uppgifter för inloggning :
Användarnamn: u35309645Lösenord: gm9dr5ky

Uppgifterna ovan gäller för den extra modemanslutningen som ingår.
Läs mer om hur du administrerar ditt abonnemang i medföljande brev.

Uppgifter för e-post
Server för inkommande e-post:
Server för utgående e-post:

Skickar du e-post med en avsändaradress som inte är knuten till ett e-postkonto hos Telia
måste du ändra instäliningen för utgående e-post i din e-postklient så att den skickas via:
srntprelay1.telia.com. Mer information om hur du andrar inställningen hittar du på
www.telia.se/supportepost

Användar-lD/Kontonamn: L ösenord: E- postadress:

Uppgifter för diskussionsgrupper
Newsserver: news1.telia.com

Telefonnummer för extra modemanslutning
I Sverige 020-33 33 55
Isdn i Sverige 020-89 99 99
Från rnobiltelefon 08-591 111 01
Utanfor Sverige +46 8 591 111 01



Yiktig säkerhetsinformation
Varje gång du ansluter dig till internet med hjälp av Telia Bredband blir du tilldelad en IP-adress
(t ex 193.44.158. t 05}, som är din identifikation på internet. Här följer några punkter som är bra
att tänka på:

• De la inte ut din IP-adress eller e-postadresser till obehöriga. Detta för att minimera risken
att du får oönskade data skickade till dig.

• Du är själv ansvarig för att relevants lagar foljs, samt för att du har nödvändiga tillstånd
for att samla in, lagra, bearbeta och sprida information. Mer information om detta finns på
www.telia.se/sakerhet.

• An s lut aldrig en oskyddad dator till internet! Alla internetanslutna datorer måste skyddas
effektivt mot virusangrepp och intrång. En (1} Telia Saker Surf (antivirus och brandvägg}
ingår i ditt bredbandsabonnemang. Tjänsten ger dig skydd mot virus och en personlig
brandvägg, i ett och samma program. Telia Säker Surf baseras på en
säkerhetsprogramvara från F-Secure. Tjänsten är enkel att hantera och virusdefinitioner
uppdateras automatiskt. Använd bifogad start-cd så är du skyddad redan från början.

1327
C IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



Allmänna Villkor för Telias Bredbandstjänster
Privat

2004-10-01
Har inte leveransen fullgjorts inom 4 veckor har Kunden rätt

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER till prisavdrag. Avdraget uppgår till ett belopp som motsvarar
1.1 Inledning en månads abonnemangsavgift. Ersättningen regleras
För Telias Bredbandstjänster, nedan kallad Tjänsten, gäller genom avdrag på fakturan.
dessa villkor.

3.3 Tillträde till Kundens bostad
Om Tjänsten realiseras via ADSL-teknik fordras att Kunden Kunden skall ge Telia tillträde till sin bostad om detta
har ett Telia teleabonnemang. erfordras för att Telia skall kunna fullgöra sina åtaganden
Tjänsternas närmare innehåll anges i vid var tid gäliande enligt träffat avtal.
produktbeskrivning av respektive tjanst.
Tjänsten får endast användas för privat bruk i ett hushåll. 3.4 Användarnamn och lösenord

För att få tillträde till Tjänsten erhåller Kunden ett
1.2 Adresser användamamn och ett lösenord som gäller för anslutning till
Kunden skall ange den adress dit faktura skall skickas samt Intemet. För sådan tjänst där det ingar e-postlåda/or och
den e-postadress dit andra meddelanden skall skickas. Har personlig hemsida/or erhåller Kunden ytterligare
Telia skickat ett meddelande till någon av de angivna användarnamn och lösenord för tillträde till dessa.
adresserna, anses meddelandet ha kommit fram till kunden
senast 7 (sju) dagar efter avsändandet. 3.5 E-postkonto/e-postadress

Om Kunden inte börjat nyttja sitt e-post konto efter sex (6)
1.3 Säkerhet månader från beställning av tjänsten har Telia rätt att stänga
Telia får begära att Kunden ställer säkerhet för Kundens ner detta.
fullgörande av avtalet om det finns befogad anledning att
anta att Kunden inte kommer att betala sina fakturor i tid. Teiia har rätt att av tekniska eller driftmässiga skäl ändra

Kundens e-postadress eller adress till personlig hemsida.
1.4 Överlåtelse av abonnemangsavtal Kunden skall dock informeras i samband med andringen.
Kunden får överlåta avtalet om Telia medger det.
Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. För 4. F ELAVH JÄLPNING
överlåtelsen skall betalas ersättning till Telia utom i samband 4 1 Tidpunkt för felavhjälpning
med dödsfall, när den avlidnes abonnemang överlåtits till Om fel eller avbrott i Tjänsten uppstår skall Telia åtgärdanågon som varaktigt sammanbott med den som avlidit. detta inom skälig tid från Kundens felanmälan. Felanmälan

sker till Telias kundtjänst. Felavhjälpning sker sedan under
Den frånträdande kunden är inte betalningsskyldig för normal arbetstid.
förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten.
Den tillträdande kunden svarar solidariskt med den 4.2 Undantag från skyldighet att avhjälpa felfråntradande kunden för förpliktelser, som var möjliga att Telia är inte skyldig att åtgärda fel eller avbrott om dettakänna till och som uppkommit före denna tidpunkt. hindras p g a omständighet utanför Telias kontroll — t ex

strejk, lockout, myndighets åtgärd, blixtnedslag, hårt väder,Telia får överlåta avtalet eller del därav till annat bolag inom
Teliakoncernen. nytillkommen eller ändrad lagstiftning hänförlig till Tjänsten 

under den tid som hindret består.

1.5 Flytt Tjänsten är en anslutningstjänst (accesstjänst) till Intemet
Kunden är medveten om att Telia eventuellt inte kan leverera och kunden är införstådd med att avbrott, fördröjningar etc.
Tjänsten för det fall Kunden flyttar eftersom Tjänsten av på Intemet inte utgör fel i Tjänsten.
tekniska skäl inte är tillgänglig på alla geografiska platser.

4.3 Ersättning för felavhjälpning
För det fall bindningstid kvarstår är kunden skyldig att Fel som beror på Telia skall avhjälpas av Telia utan kostnad
erlägga betalning oavsett om Tjänsten kan tillhandahållas för Kunden.eller ej. Om det visar sig att felet beror på Kunden är Kunden

skyldig att ersätta Telia för utfört arbete och övriga
2. UTRUSTNING kostnader enligt gällande prislista.
Telia garanterar inte tjänstens kvalitet om Kunden ansluter
icke rekommenderad utrustning. För specifik utrustning se 4.4 Nedsättning av avgiften
produktbeskrivning för respektive tjänst. Har felavhjälpning inte kunnat ske senast 10 arbetsdagar

efter det att Telia erhållit anmälan om fel och svarar Telia för
3. ANSLUTNING OCH INSTALLATION felet, har Kunden rätt att erhålla avdrag på

abonnemangsavgiften.3.1 Installation
I installationsanvisningen som Telia tillhandahåller framgår Detta gäller inte om hinder enligt punkt 4.2 föreligger.hur Kunden skall ansluta sig till Tjänsten. Avdraget uppgår till ett belopp som motsvarar en månads

abonnemangsavgift. Ersättningen regleras genom avdrag på
3.2 Telias fullgörelse av installation/leverans fakturan.

II Installation/leverans som Telia skall fullgöra skall fullgöras av
CI
III Telia inom skälig tid, normalt inom 4 veckor. 4.5 Felanmälan/Reklamation
Ul
V

Reklamation av Tjänsten sker till Telias Kundtjänst.
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1) spridande av olaglig information samt begå
5. A NVÄNDNING AV TJÄNSTEN olagliga handlingar via intemet eller därmed
5.1 Allmänna användningsrestriktloner sammankopplade nätverk,
Kunden får enbart använda Tjänsten för privat bruk. I den 2) oönskat massutskick till e-postadresser, s k spam/
man Kundens användning skulle orsaka tekniska eller andra eller mailbombning och virus,
olägenheter för Telia eller annan kund förbehåller sig Telia 3) anslutning av otillåten utrustning eller utrustning
rätten att begränsa överföringsvolymen, alternativt stänga som kan förorsaka skada,
abonnemanget med omedelbar verkan enligt punkt T. 4) annat användande av tjänsten på sådant sätt att

avsevärda olägenheter uppstår för Telia eller
Kunden får inte skaffa sig obehörig åtkomst till anslutna nät annan.
och datorresurser. oavsett om dessa tillhör Telia eller ej, eller Telia får vidare stånga Tjänsten om
obehårigen använda, förstöra eller förvanska information i a) Kunden inte har vidtagit av Telia begärd åtgärd t
Telias nät eller anslutna nät. Kunden får inte heller ta del av ex kopplat ur utrustning som stör nätet,
eller till utomstående vidarebefordra sådan information. b) Telia inte medges möjlighet att undersöka

utrustning som kan antas medföra väsentliga
5.2 Anslutning av utrustning störningar för Telia eller annan samt
Kunden får ansluta en egen server till tjänsten under Vid överträdelse av punkt 5 (de allmänna
förutsättning att den enbart anvands för personligt bruk. användningsrestriktionerna).
Kunden far däremot inte ansluta en servar till Telias nät i
syfte att fritt eller mot betalning erbjuda och/eller Telia får även stänga Tjänsten i begränsad tid och/eller
tillhandahålla varor, tjänster eller information till annan. Vid omfattning för det fall det foreligger omständigheter som
anslutande av en server skall Kunden följa svensk lag och utgör allvarligt hot elier olägenhet mot Telia, Telias
vid var tid gällande AUP (svensk öveisättning Godtagbar verksamhet, Telias kunder eller annan, och en sådan
användningspolicy, finns att läsa på www.telia.se/sakerhet) begränsande åtgärd anses nödvändig.
så att inte olägenhet uppstår för Telia, Telias kunder eller
andra operatörer. I de fall olägenheter uppstår har Telia rätt Telia får även stänga Tjänsten om Kunden inte inom angiven
att omgående begränsa och/eller stänga tjänsten. tid ställt begärd säkerhet eller Kunden trots påminnelse inte

betalt faktura inom angiven tid.
Kunden får inte ansluta en egen e-postserver till tjänsten om
inte Telia särskilt skriftligt godkänt detta. Vid stängning får Telia debitera Kunden för resterande

avgifter inom avtalsperioden. Telia får även debitera Kunden
6. ANSVAR FÖR INFORMATION MM övriga kostnader som orsakats av Kundens brott mot avtalet.
6.1 Kundens ansvar för innehåll Telia har rätt att debitera återinkopplingsavgift omKunden är i förhållande till Telia ensam ansvarig för den abonnemanget varit avstäng eller begränsat ochinformation som överförs och för de varor och/eller tjänster abonnemanget återinkopplas. Avgift debiteras enligt vid varsom erbjuds via Intemet, samt för allt som publiceras på tid gällande prislista.Kundens personliga hemsida som tillhandahålls av Telia.

8. AVGIFTER OCH BETALNINGKunden är följaktligen ansvarig för att upphovsrättslagen,
personuppgiftslagen och andra svenska lagar följs och att 8.1 Fasta och rörliga avgifter
eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att samla in, lagra, Kunden är skyldig att betala avgifter för Tjänsten enligt vid
bearbeta och sprida information. var tid gällande prislista.

6 2 Radering av hemsidor Avgiftsändring får ske tidigast en (1) månad efter det att
Telia har rätt att omgående radera hemsidor som innehåller Kunden underrättats om sådan ändring.
kommersiellt material, inte uppfyller svensk lag eller kraven Om ändring av avgift meddelas under gällande bindningstid,
på god publicistisk sed. Telia får även radera hemsidor som har Kunden rätt att säga upp avtalet med verkan från
strider mot Telias AUP eller om innehållet kan anses ändringens ikraftträdande om ändringen är av väsentlig
stötande eller på annat sätt olämpligt. betydelse för Kunden. Uppsägning av avtal med bindningstid

på grund av avgiftsändring skall göras senast 14 dagar innan
ändringen träder i kraft.6.3 Telias ansvar för innehåll, leverans av in 

formation mm 8.2 BetalningTelia ansvarar inte för innehållet i den information som Betalning sker mot faktura och skall fullgöras inom den tidpasserar genom anslutningen via Tjänsten och är inte som anges på fakturan.skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av
fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data,
eller omständighet av liknande slag. Är betalning inte fullgjord senast på förfallodagen utgår
Telia är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig dröjsmålsränta enligt 6 II Räntelagen från förfallodagen.

Kunden är skyldig att betala ersättning för skriffligeller obehörig gör intrång i Kundens eller annans datorresurs
och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller betalningspåminnelse samt för inkassokostnader enligt lag.
information. Telia börjar debitera Tjänsten när leveransen är fullgjord.

Debitering påbörjas även om Kunden inte har installerat
7. STÄNGNING AV TJÄNSTEN erforderlig utrustning för nyttjande av Tjänsten.
Telia får med omedelbar verkan stänga eller begränsa
Tjänsten om Kunden utnyttjar Tjänsten på ett otillbörligt sätt. 8.3 Utebliven betalning
Med detta menas t ex; Gäller avtal om Tjänst för viss minsta tid (bindningstid) och

har betalning inte skett på förfallodagen vid två tillfällen efter
CO

m 0 varandra, förfaller fast avgiff för resterande del av
bindningstiden till omedelbar betalning.

V
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Anser Kunden att fakturan är felaktig ska fakturan snarast
reklameras. Om dsn inte reklameras inom skalig tid, förlorar 12.3 UndantagKunden rätt att göra invändningar mot fakturan. Skälig tid är
normalt sn månad från förfallodagen. Om Kunden börjat nyttja Tjänsten under ångerfristen gäller

inte ångerrätten.

9. KUNDENS ÖVRIGA ATAGANDE
9.1 Lösenord 13. SKADESTAND OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Kunden har, msd de begränsningar som följer av dessaKunden är ansvang för att lösenord förvaras på ett villkor, rätt till ersättning för direkt skada som Telia, ellerbetryggande sätt så att obehoriga inte kan ta del av det. någon för vilken Telia svarar, förorsakat Kunden genom
Misstänker Kunden att lösenordet obehörigen kommit vårdslöshet. Med direkt skada avses skäliga och verifierade

merutgiftsr som Kunden orsakats.någon till kännedom skall Kunden omedelbart meddela
Telia. För rätt till skadestånd erfordras vidare att Kunden

framställer krav på skadestånd inom skälig tid efter dst attKunden ansvarar för eventuellt utnyttjande av Tjänsten till
dess att meddelandet kommit Telia tillhanda. skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Sker inte detta

förlorar Kunden rätten att göra gällande krav på skadestånd.
Skälig tid är i normalfallet två månader.Telia tillhandahåller på Kundens begäran nytt lösenord.

För sådant lösenord utgår avgift enligt vid var tid gällande
prislista. Telia ansvarar inte för indirekt skada. Med indirekt skada

avses t ex förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelser mot
tredje man eller utebliven nytta av avtal.

10. UPPSÄGNING
Efter den inledande avtalsperioden (bindningstidsn) kan Telias ansvar är vidare begränsat till ett belopp om 5.000
Kunden eller Telia när som helst säga upp avtalet med en (1) kronor per skada.
månads uppsägningstid. Bindningstiden regleras i de
separata villkoren för respektive tjänst. Om avtalet gäller för Ansvarsbegränsningen gäller inte vid grov vårdslöshet.
viss bindningstid får Kundens uppsägning verkan vid
utgången av bindningstiden. 14. FORCE MAJEUR

Ersättning för skada enligt punkt 13 föreligger inte om
11. ANDRINGAR AV AVTALSVILLKOR MM försening, obrukbarhet eller skadan beror på en
11.1 Ändringar i allmänhet omständighet utanför Telias kontroll vars följder inte skäligen
Telia har rätt att ändra villkor i detta avtal eller Tjänstens kunnat undvikas eller övervinnas, t ex skada som tillfogats
omfattning tre (3) månader efter det att Kunden underrättats. Kunden av tredje man, arbetskonflikt (oavsett om den
Mindre andringar av villkoren eller Tjänstens omfattning får omfattar Telias personal eller inte), olyckshändelser, krig,
dock ske en (1) månad efter det att Kunden underrättats. blixtnedslag, brand, explosion, hårt väder, naturkatastrof eller

handling eller underlåtenhet från myndighet eller annan för
Information till Kunden om ändring av avgift, ändring av vilken Telia inte svarar.
allmänna villkor eller ändring av omfattningen av eller den
tekniska specifikationsn av tjänsten ges på Telias hemsida 15. KUNDUPPGIFTER
(www.telia.se). Information vid mer omfattands ändringar 15.1 Personuppgiffer
skickas dessutom med e-post till den e-postadress som ingår Kunden är införstådd med att Telia behandlari Kundens abonnemang eller annan av Kunden anmäld e personuppgiRer om Kunden för att kunna tillhandahålla och
postadress. administrera Tjänsten, samt för den verksamhet som Kunden

har samtyckt till.
11.2 Ändring p g a Iag
Telias åtaganden enligt detta avtal kan ändras med kortare 15.2 Samtycke
varsel än som anges i punkt 11.1 till följd av förändringar av Kunden är införstådd med och samtycker till att Telia och
tillämplig lag. bolag som ingår i samma koncern som Telia behandlar och

använder uppgifter om Kunden för informations- eller
12. ANGERRÄTT direktre klamändamå I.
12.1 Angerfrist
Om Kunden beställer tjänsten på distans har Kunden rätt Kunden kan när som helst skriftligen begränsa eller återkalla
enligt Distansavtalslagen (2000:274) att franträda avtalet detta samtycke avseende direktreklam från Telia. Telia skall
inom 14 dagar från dst datum då Kunden beställde tjänsten. skriRligen bekräfta sådan begränsning eller återkallelss.

Önskar Kund åberopa Distansavtalslagsn (2000:274) och 16. TVIST
frånträda avtalet skall detta meddelas till Telias kundtjänst Uppkommer tvist mellan Kunden och Telia skall parterna i
antingen per telefon eller skriftligen. första hand förhandla och försöka nå en överenskommelse.

Om parterna ej kan enas skall tvisten avgöras vid allmän
domstol.

12.2 Verkan av ångerrätt 17. IKRAFTTRÄDANDE
Avgifter som Kunden erlagt för Tjänsten skall återbetalas av Dessa allmänna villkor gäller från och med 2004-10-01 och
Telia inom trettio (30) dagar från det att Tslia erhöll ersätter tidigare gällande villkor från 2003-05-01.
meddelandet om att Kunden frånträder avtalet.

o
m
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Retura dress8

MPS Dokumentationstjä*nster Avtal - Din kopia
Svars post
108 320 140
978 20 LULEÅ

Telia Bredband, upp till 2 Mbit/s
Kontrollera nedanstående uppgifter och information samt läs bifogade Allmänna Villkor for Telias
Bredbandstjänster samt övriga villkor i medfoljande bekräftelse, Det är dessa villkor som gäller
för dig.

Beställning sdatum
2005-08-29

Kund
Grötviks Segelsällskap
8492014785

lnstallatlonsadress
Grötviks Hamn
302 40 Halmstad

Kundnummer
B0000925748

Fakturaadress (om annan än installationsadress)

Jag har kontrollerat ovanstående uppgifter samt tagit del av och accepterat Allmänna Villkor for
Telias Bredbandstjänster samt övriga villkor i medföljande bekräftelse.

Ort och Datum Kundens namnteckning och namnförtydligande

För ovriga frågor är du välkommen att ringa Kundtjänst på 90 200.

1332
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Grötviks Segelsällskap

Art: Styrelsemöte

Tid: Onsdagen den 14-09 2005 kl. 18.

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: J a n Bergkvist (ordf.), Leif Gudmundsson, Jan Johansson, Kaj Johansson,
Hans Särman, Tord Welin, Jarl Oijerholm, Ingvar Andersson.

g 93 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

$ 94 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 18-08- 2005 godkändes och lades till handlingarna.

g 95 Skrivelser.
Beslutade styrelsen att säga upp Postgirokontot och stryka detta från
inbetalningskort och andra handlingar. Endast gällande Bankgirokonto kommer att
användas

Rapporter.

Hamn:
Landshövdingen Lars-Erik Lövdén besök hos GSS och SSRS den 31 augusti utföll
till stor belåtenhet och där han, i strålande väder, informerades om våra
verksamheter. Dagen innehöll också besök på Tylön dit transport skedde med
SSRS sjöräddningsbåt.
Informerades om att kommande ärtbuffé annonserats i HP under föreningsaktuellt
och på GSS nya hemsida.
Tank för spillolja tömd.
Miljöstationen rensad från sängbottnar och annat skräp vid ett flertal tillfällen
Tippningstillstånd för mudderrnassor erhållits för tippning på samma plats som
tidigare
Arbetet för färdigställande av inglasning mm av kontorsentrén ordnas av GSS
Jan Bergkvist kontrollerar med Tekniska kontoret om fällning av ett antal björkar vid
maststället
Beslutade mötet att upprensning skall ske i källaren av diverse skrot" Jarl och Kaj
ordnar detta och eventuell försäljning av brukbara föremål
Bredband enligt AU-protokoll ordnat
Vagnar och båtar på andra sidan vägen, mellan klubbhus och inre hamnen,
"lappade" för bortforsling
Beslutade mötet att i GSS ordningsföreskrlfter införa sanktioner för att förhindra
"skrotupplag" på långvården. Problemet tas upp vid kommande föreningsmöten.

Ekonomi:
Redogjordes för preliminär balans- och resultatrapport per den 31/08/05
P-plats direkt till höger om bron hyrd, av Halmstad kommun, under tiden oktober
2005 till april 2006 för vinterförvaring av båtar. Hyran för denna tid uppgår till 1000: 

Utbildning:
De första kursema i "Mat till sjöss" och "Förarbevis" har blivit fulltecknade. Bidrag
erhållits från SISU. På sikt bör flertalet båtägare gå igenom förarutbildningen.
Styrelsearbete i en ideell förening innehåller vissa regler, bla etiska, som med
jämna mellanrum bör gås igenom exempelvis i anslutning till styrelsemöten. För att
initiera detta inbjuder Hans Särman en representant från SISU till nästa möte.

Försäkring:
- Halmstad Kommun har presenterat kostnader för skador orsakade av orkanen Gudrun
som GSS skickar vidare till vårt försäkringsbolag.

Rapporterna godkändes
1(2)



Grötviks Segelsällshap

f 97 Arbetet med hemsidan
Beslutade mötet att Jarl Oljerholm lämnar över ansvaret till IT-ansvarige
Ingvar Andersson och att alla ändringar skall anmälas till och gå genom IT-ansvang.

$98 Aktuella arbetsuppgifter
Städkväll 1$9 hamnvärd, hamnansvadg och ordförande träffas på förmiddagen för
arbetsför delning.

Förberedelse för halvåmnötet
Beslutade mötet att:

nuvarande avgilter blbehåles
till nästa styrelsemöte lägga fram föelag till stadgeändring ang familjemedlemmar
och medlemsavgifter

Nya ärenden
Kenneth Elofsson har inkommlt med förslag om utvidgning av hamnen för att möjliggöra
flera båtplatser genom "föNngning" av piren utanför fyren. Beslutade mötet att Kenneth
Elofsson får utse en kommits som under hans ledning täl GSS Qgelse skall inkomma
med förslag till utformning och därtill hörande kostnadsförslag.

$101 Mötets avslutande.
Jan Bergkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Tord Welin n Berg st
Sekr fdf.
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Grötviks Segelsällskap
Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 20-10 2005 kl. 18.

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Bergkvist (ordf.), Leif Gudmundsson, Jan Johansson, Christer Nilsson,
Hans Särman, Tord Welin, Jarl Öijerholm, Ingvar Andersson.

$ 102 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände, efter omkastning av pkt 2 och 3, föreslagen dagordning.

$ 103 Information från SISU
Asa Agrnyr från SISU informerade om vad hon och SISU kan bidra med till vår
studieverksamhet.

g 104 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 14-09- 2005 godkändes och lades till handlingarna.

$ 105 Skrivelser.

f 106 Rapporter.

Hamn:
Arbetet med inglasning mm av kontorsentrén färdigställt av GSS
Fällning av ett antal björkar vid maststället utfört
Elmätama avlästa och det konstateras att förbrukningen under sommarhalvåret var
ca 15% lägre än motsvarande period förra året
Arbeten inför vintern, upptagning av badstegar sjömärken mm kommer att ske de
närmaste veckorna beroende på väderleksförhållanden.
Avtal med kommunen om P-platser, på andra sidan bron till höger, undertecknat
Halmstad kommun kommer att svara för skötsel och underhåll av fyren och GSS
står för driften. GSS meddelar sjöfartsverket vid arbeten på fyren.
Fuktskada, orsakade av möss, i bjälklaget kommer att åtgärdas av GSS och
bekostas av kommunen.

Utbildning:
Pågående studiegrupper har blivit mycket uppskattade av deltagarna.
Föreslås att seglingskommittén bedriver sina möten i form av studiegrupper se g
103.

Försäkring:
- Försäkringspengar från Svenska Sjö för "Gudruns" härjningar inkommit.

Ekonomi:
Redogjordes för preliminär balans- och resultatrapport per den 30/09/05

IT:
- Hemsidan uppdateras nu fortlöpande

Rapporterna godkändes



Grötviks Segelsällskap

$ 107 Förslag till ändring av stadgarna
Beslutade mötet att till föreningsmöten föreslå följande ändringar av GSS stadgar:

g 2.2 medlemskategorier till
1 Vuxen medlem
2 Ungdomsmedlem ( tom 20 års ålder)
3 Hedersmedlem
med därtill hörande ändringar i följtexten i paragrafen

g 7.6 rösträtt
rösträtten för familjemedlemskap strykes

g 108 Förslag från medlem om rörelsedetektorer
Magnus Danielsson har inkommit med förslag om att sätta upp rörelsedetektorer vid
varje "bryggentré". Dessa skall styra belysningen på respektive brygga och även tända
lampor på kontoret för att göra vaktpersonalen uppmärksam, speciellt viktigt vid inre
hamnen som ej syns från kontoret.
Beslutade mötet tillstyrka och utreda förslaget

g 109 Medlemsmötet den 19 nov
Diskuterades bla:

Aktuell röstlängd tas fram
Medlemsavgifter till olika förbund
Kallelse och dagordning ut senast 5/11
Ekonomisk redovisning
Upptagningstider för bommar

f 110 Övriga frågor
Beslutade mötet att:
- För 2006 föreslå följande dagar till sjösättning med kran 22 april, 6 maj och 13 maj
vaggor bort 18 maj
Till upptagningsdagar med kran föreslå 16 ( alt 23) och 30 september och 14 oktober
Dessa dagar kontrolleras med "Almqvistama och tas upp på halvårsmötet.
- Att seglingskommittén arrangerar Hallandsseglingen" i Grötvik den 10/6-2006 under
förutsättning att platser för gästande båtar kan ordnas på ett tillfredsställande sätt.

$ 111 Mötets avslutande.
Jan Bergkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

/ki
Tord Welin Jan Bergkvist
Sekr Ordf.
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Grötviks Segelsällskap
Art: Styrelsemöte

Tid: Torsdag en den 17-11 2005 kl. 18.

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: J a n Bergkvist (ordf.), Leif Gudmundsson, Jan Johansson, Kaj Johansson, Christer
Nilsson, Hans Särman, Tord Welin, Jarl Öijerholm, Ingvar Andersson.

g 112 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

g 113 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 20-10-2005 godkändes och lades till handlingarna.

$ 114 Skrivelser.
Halmstad Kommun 700 år informationsmöte den 30/11 17.00 Jan Bergkvist
representerar GSS.
VKSF kallelse till årsmöte/sanktioneringsmöte den 19/11 ingen deltagare från GSS.

$ 115 Rapporter.

Hamn:
Redogjordes för 2 protokoll från arbetsgruppen för pirarrnens förlängning"
Arbeten inför vintern i stort sett klart
Förslag om rörelsedetektorer vid nedgång till bryggor under utredning
Skador i källartaket, pga möss, kommer att besiktigas av Pål Albing Halmstad
kommun tekniska kontoret
GSS meddelat Sjöfartsverket att fyren släkts på grund av reparation
GSS meddelat byggnadsnämndens ordförande att toaletterna i sanitetshuset är
stängda för vintern på grund av enbart sommarvatten
För att stävja problemet med lösa sladdar över vägen från uttag vid brygga 9
beslutade mötet inköpa effektmätare
Offert på kepsar/dekaler mm kommer från Keback AB

Utbildning :
Förarbevis examen 12/12.

Ekonomi:
Redogjordes för preliminär balans- och resultatrapport för 2005
Beslutade mötet att krav gällande utebliven vakt ställs till båtplatsinnehavaren.

Segling:
- Förberedelserna för Hallandsseglingen 2006 tillsammans med Skallkroken pågår

Rapporterna godkändes

$ 116 Sammanträden januari-mars 2006
Beslutade mötet följande datum till styrelsemöten 26/1 och 16/2

g 117 Tillverkning av nytt mastställ
Beslutade mötet att samtliga besiktigar befintligt mastställ och därefter kommer med
förslag till åtgärd för att förbättra stället och ge plats för fler master i övrigt bordlades
frågan till 2006.

$ 118 Förtöjningsbommar som kvarligger efter ordinarie upptagning
Beslutade mötet med stöd av bla pkt 3 i GSS ordningsföreskrifter anmoda
hamnvärdama att informera båtplatsinnehavama om deras skyldigheter att delta vid i 
och uppläggning av bommar.

1(2)



Grötviks Segelsällshap

$11$ övriga frågor
Enligt styrelseprotokoll 17/3-05 skall Ingvar Andersson, Jan Johansson tNlsammans
med Jan Hansson ha undersökt möjNgheten till att fä in aktuell vakttjänstgöring på
inbetalningsavin för båtplatser. Annu ej kiad.

Beslutade mötet att uppvakta lgubbmästare och vissa kommitt@edamöter med en
julgåva i form av varukorg eller liknande. Uppdmgs åt ordföranden SLsammans med
Jad Oijerhohn och Ingvar Andersson att ontna detta.

Beslutade mötet att klubbmäslaren tNlsammans med IA, JB och JO förbereder nästa
möte

$120 Mötets avslutande.
Jan Bergkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Yid protokollet Justeras

Tord WeNn
Sekr

2(2)



Grötviks Segelsällskap

Art: Styrels emöte

Tid: Fredagen den 16-12 2005 kl. 18.

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: J a n Bergkvist (ordf.), Leif Gudrnundsson, Jan Johansson, Kaj Johansson, Christer
Nilsson, Hans Särman, Tord Welin, Ingvar Andersson.

$ 121 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

$ 122 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 17-11-2005 godkändes och lades till handlingarna.

$ 123 Rapporter.

Hamn:
Kort rapport från "Gruppen för förlängning av brygga 5 och ny vågbrytare" i övrigt
bordlades frågan till nästa styrelsemöte
Effektmätare enligt föregående protokoll åtgärdat
Kaj Johansson överlämnade förslag på nytt mastställ till ordförande

Utbildning:
Examen för förarbevis med Jan Prytz som examinator genomfördes den 12/12.
Kursen Mat till sjöss som är slut för säsongen blev en klar succé. Även SISU har
uppmärksammat kursen och vill förmedla detta tema till andra idrotter. Ny kurs som
startar 19/1-06 i princip fulltecknad.

Ekonomi:
Förslag till att bifoga tid och datum för vakttjänst tillsammans med
inbetalningskortet för medlems/båtplatsavgiR går ej att genomföra utan stora
problem. Beslutade mötet att ej gå vidare med detta förslag.

Rapporterna godkändes
$ 124 Nya frågor

Hur ökar vi medlemmarnas användning av och intresse för GSS hemsida? Beslutade
mötet att i kallelse till årsmötet 2006 uppmana medlemmarna att besöka hemsidan.

Beslutade mötet att till nästa styrelsemöte 26/1-06 ha utkast till verksamhetsberättelse
för 2005 klar dessutom beslutade mötet också att respektive styrelsemedlem till
sekreteraren översänder, via e-post, det material som de vill ha med.

$ 125 Mötets avslutande.
Jan Bergkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Tord Welin J n Bergkvist
Sekr rdf.
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Hej Kenneth!
När det gäller hamnutbyggnaden i Grötvik så hade jag ett sammanträffande med Ulla Winblad
den 3 jan. Hon var för egen del positiv om det inte medförde några kostnader för kommunen.
Hon ville att jag skulle skriva till tekniska kontoret och få ett formellt medgivande. Hon
kunde inte på delegation medge kommunens tillstånd.
DäreAer hade jag kontakt med länsstyrelsen för att höra deras inställning. Det fanns ju ett
tidigare medgivande till viss utbyggnad inne i hamnen. Länsstyrelsen menade att det inte var
ett byggnadstillstånd utan bara att det inte var ett intrång ur allmän miljösynpunkt.
Jag har nu fått ett antal handlingar från Länsstyrelsen. Denna konstaterar att det är en
vattenanläggning enligt miljöbalken.
För sådan vattenverksamhet krävs enligt sagda balk att det enligt huvudregeln krävs tillstånd.
Sådant skall sökas hos Miljödomstolen vid Tingsrätten i Vänersborg. Sådant tillstånd skall
sökas av den som är ansvarig för vattenverksamheten vilket i vårt fall är kommunen.
Vattenverksamheten får således rättskraA först genom tillståndet som meddelas av
Miljödomstolen.
Innan ansökan sker skall samråd ske och skall det upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.
Därefter upprättas ansökan om tillstånd. Till denna skall fogas anteckning från hörandet med
intressenter av allmänna och enskilda intressen.
Hela processen inleds med samråd. När det gäller enskilda intressen är Halmstads kommun i
egenskap av fastighetsägare och ägare av hamnen en intressent. Vidare skall höras
stugägarförening, fiskare, badare etc.
Allmänna intressen är Länsstyrelsen (fiske- och naturvårdsintressen, strandskyddet).
Byggnadsnämnden (bygglov och planfrågor), Miljö- och hälsoskyddsnämnden (störningar,
muddertippning).
Det är således en lång väg att vandra och bollen ligger, som jag förstår det, hos kommunen.
Och, något intresse från deras sida till en utbyggnad enligt våra planer, synes inte föreligga.
Jag kommer att ta upp frågan vid styrelsens sammanträde den 26 jan. För min del anser jag att
frågan som läget nu är får anstå till framtiden.

Halmstad den 11 januari 2006
Hälsningar
Jan Bergkvist



Pr O t O k O II f rån möte med hamnkommitténi GSS den 5 december 2005

Närvarande Hans Arvidsson
Kenneth Elofsson
Joakim Stare
Bo Svensson
Anders Schager

Kenneth hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

Offert på förlängning av gångbryggan från flytbryggan till fyren har inkommit
från Bernt Edlund enligt skiss. Pris exkl moms 110.000:-.

Offert på tillverkning av kassun (längd 6 m, bredd 3 m, höjd 4 m), montering
samt fyllning och gjutning av lock har lämnats av Rapps Dyktjänst AB.

Kenneth har varit i kontakt med kommunen (Kjell Hägglund), som undersöker
om det finns intresse att köpa flytbryggan.

Kontakt har även tagits med Najba Bryggservice, som sålt flytbryggan till GSS,
för att höra om de är intresserade av att sälja den åt oss (Jarl Jansson
undersöker).

Marinservice i Halmstad har även kontaktats om försäljning. De återkommer.

Hela projektet kan beräknas till ca 500.000:-. För flytbryggan kan man räkna
med ca 150.000:- (Vi vet inte hur momsen hanteras). Vi får 15 löpmeter nya
båtplatsar, scm ger ca 15000:-lår. (tana <~ - @~s asft

Nästa möte äger rum den 7 december 2005 kl 18.30 i klubbstugan.
Ordföranden Jan Bergkvist har inbjudits till kl 19.00.

Vid protokollet:

Kenneth Elofsson



Protokn[i ...9 . . f ran möte >ned harnnkorrm@kn i- GSS den-23 november. 2005

Närvarande. Kenneth Eiofsson.
Hans Arvidson
Anders Scbager
Joakim.stare
Bo Svensson
Tord Welin adjungerad sekreterare

Kenneth hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

Från föregående möten kvarstår.
- Undersökning av bottenförhåiianden vid fyren. Beslutades att det utförs
söndag 27ft2'kr'i2 med sammanfattning av resultaterrkt 53 .
- Joakim har skaffat flygfoto över hamnen som kari användas- som
ritningsunderlag
- Pris på fiytbryggan uridersöks av Kenneth.
- Ev provpålning med hjälp av "Nilsson" kan ej utföras innan våren då hans båt
är rustad för detta.
— Joakim har haft konfakt med Anders Sennerdal på kommunen ang
planläggningsarbeten mm över området.

Hans skissar ett förslag på vågbrytare med piacering i höjd med fyrplattan efter
söndagens undersökning och de förutsättningar som da kommer fram.

Joakim kontaktar egen firma i Växjö och ev lPC eller annan, Kenneth tar
kontakt med Svante Appelgren (NCC) då de tidigare lämnat förslag på
utbyggnad av piren.

Kenneth kontaktar "dykbåten" om de har möjlighet att kontrollera och bearbeta
botten för ev grundläggning av vågbrytare.

Förslag tiH skrivelse från GSS tili Haimstad kommun i detta arbete tas fram efter
söndagens mätningar och sammanfattning.

Nästa möte äger rum i GSS' kiubbstuga söndagen den 27 november kl 13..

Vid protokollet:

Tord Welin



2001-11-06

LÄNSSTYRELSEN HALIWNDSLÅN

Sökanden begär LANSSTYBXLSKNS tillstånd enligt miljöbalken för byggnad av
planerad vågbrytare i GRÖTVIKS hamn.
Vågbrytaren kommer att utföras enligt bifogad skiss.

Mouv för tillbyggnaden: Vid osiliga vindar dras betydande sjö upp i hamninloppet
varvid förtöjda båtar kommer i svaj och risk föreligger att riggarna slår i hop.
Vid dessa vindar blir också trycket på bryggan avsevärd med påföljande stor skaderisk.

Å ke Persson
Ordförande, GRÖTVIKS SIi-'GKL SÄLLSKAP
Box 7016
300 07 HALMSTA9
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Grötviks Segelsällsl ap
Äke Persson
Box 7016
300 07 f CALMSTAD

Angåettde tillbyggn;id «v stenpir i Crötviks 4'imn i lflalmstads 1 ommuu

Grötviks Segelsällskap luir geriorn ordforanden Ålce Persson i slcrivelse den 8 november
2001 med anledning av planer;id stenpir i Grötvil s hann har ställt fråga Lill Läns 
stvrelsen beträffande stenpirens tillåtlighel. enligt miljöbalken. Den planerade stenpirens
läge htir redovisats på skiss. Stenpirens längd har redovisats till ca 14 meter och
kommer. att utföras i hanwien vinkelrät i anslutning till betintlig stenpir..

lvfed skedning av skrivelsen far Länsstyrelsen i egenskap av lillsynsmyndighet över
vattenverksan&et mm enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt. milj ö baiken
(199o:408) anför;i foljande. 1 ör vattenverksamhet som det här är fråga om krätvs enligt
huvudregeln i 11 kap. 9 ~~ rniljöbalken tillstånd. TillstÅnd söks hos Miljödomstolen.
TillstÅiid iör v'tttenverksanihet behövs doclc inte enligt 11 kap. 12 ~s om det är uppenbart
att, v uken tlhnluuia eller enskilda intressen skaclas genom vattenverksaizhetens in 
vei'kan på vatl.enlÖl Hållandella.

Ivled hänvisning till att den planerade stenpiren kommer att utforas inne i hainnen gör
Länsstyrelsen bedönmingen an den inie medför ert sådant intrÅng i ;illmänna intressen
att tillståndsplikt for vattenverfcsatnhe'en för den skttll föreligger.

!huruvida den planerade stenpiren kan komma påverka något enskilt intresse har Läns 
styrelsen inte ulrett. Ytterligare samråd iin detta behövs inte beträffiuide naturtniijön en 
ligt 12 kap. 6 ~4 miljöbalken. Eftersom stenpiren skall byggas inom detaljplan skall
Byggnadsnämnden i Halmstads kommun kontallas innan arbetena påbörjas. Strand 
sl ydd finns inte.

1 frÅga om uppläggning av muddermassor i yattenområde eller pÅ land lämnas följande
information. Anmälan slcall inges till Miljö-"och hälsoskyddsnftmnden i Halmstac s
kommun minst sex veckor innan arbetena påbörjas. Vidare gäller for uppläggning ;iv
muddermassor till havs att detta ej får ske utan att dispens inliämtats frÅn naturvårds 
verket. Nämnda dispens måste inhämtas även om tillstand finns.

D

Tcle I tul l'elei 't 'X

Besol.s ulress L-post
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Beställare Qss

pÖFSncrMllg SV QlPycrgR $ CÅ. 1$IR tIH QFkRSRBCB, Se SkjSS
I oAerten ingår ej bommlästen och bommar
Offertens giitighetstid 60 dagar

Pauls:cx KRQxl3Ls 11.6606 kl .

Halmstad 2005 12 N

Bern/ Edfupd
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Halmstad QS-12-04 Grötviks Hamn
Att: Kennet Elofsson

Offert betougkassua till Grötviks ~n

I offerten ingår följande

Tillverkning av kassun: längd 6 meter, bredd 3 meter, höjd 4 meter.
Tjocklek på väggar och bjälklag: 0,2 meter. Bubbeiarmerad med 12mm dc 200.
Betong enligt bro 2004 (tid för hördning innan transport kan göras ir ca. 20 dygn).
Schakt för kassun och fyllning med makadam 0,3 meter.
Transport av kassun tN Grötviks hamn.
Sänkning av kassun på plats samt. fyllning med sten och schaktmassor som kan. muddras från
bottnen i närheten. (Köp av extra schaktmassor för fyllning ingår ej).
Gjutning av betongdäck på platsen,

Pris 325 000 Kronor exklusive moms.

Offerten giltig i 30lagar.

Inga tillstånd ingår i offerten
Övriga förhållande enligt mötet med.Er representant 05-12 02.

Agne Rapp
Tel 070-6209645


