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Taxejusteringar, beslutsförslag till GSS höstmöte 2013-10-26 
 
För att rätt kunna bedriva GSS verksamhet, och kunna vidtaga de åtgärder, som är nödvändiga 
för hamnens underhåll och utveckling, fordras ekonomiska resurser. Tyvärr tvingades vi höja 
taxorna föregående år, varvid vi varnade för att det kunde behövas ytterligare justeringar. 
Detta är återigen tyvärr, nu fallet. 
 
Nämnas skall att senase taxejustering, frånsett fjolårets, var 2003, då taxorna sänktes.  
 
Grötviks ekonomi, är till stor del beroende av vad vädret kan ställa till med. Vid stormar, då 
hamnen förstörs, skall vi enligt avtalet med kommunen betala 5 basbelopp, c:a 220000 kr. 
Därutöver skall vi se till att hamnen muddras till ett djup av 2 m i inseglingen, vilket de 
senaste åren i genomsnitt har kostat 300 000 kr. Även belopp över 400 000 kr har 
förekommit. Efter novemberstormen 2011, förstördes även elinstallationer, vilka kostade 
föreningen 200 000 kr att återställa. Kostnaden för arrende av innerhamnen har även ökat, och 
kan förväntas öka ytterligare. Dessutom beslöt fjolårets höstmöte om att investera i en ny 
brygga 4, vilket kostade drygt 400 000 kr. 
 
Styrelsen ser det nödvändigt att, med nuvarande avtal med kommunen, skapa en reserv för att 
kunna möta de skador som naturen åsamkar vår hamn. Därutöver behövs, som tidigare sagts, 
medel för hamnens utveckling och underhåll. 
 
Styrelsen har tillskrivit kommunen, och redogjort för sin syn på vårt avtal i allmänhet, men i 
synnerhet på de delar där naturens krafter åstadkommer skador på hamnen. 
 
Ekonomin är ansträngd. Som ett led att lindra förhållandena, har styrelsen beslutat, att tills 
vidare inte ta ut något styrelsearvode. 
  
Styrelsen för GSS föreslår höstmötet 2013 att besluta följande vad gäller taxesättning för GSS 
verksamhet: 
 

1. Att antaga bilagda förslag till taxejusteringar för 2014 
2. Att bemyndiga styrelsen att, om så befinnes nödvändigt, särskilt utdebitera de  faktiska 

kostnader som uppstår  för  åtgärdande av skador, vilka orsakats  av naturen. Styrelsen 
skall då särskilt beakta den utdebiterade kostnadens storlek i relation till föreningens 
aktuella ekonomiska situation. 

 
 
Styrelsen för Grötviks Segelsällskap 



Förslag till taxejusteringar 2014, GSS 
Föreslagen ändring 2014 anges. Annars lika som 2013 för kommande år 
      
     
     2013 Förslag
      2014 
 
Medlemsavgift    250:- 
Bryggor Båtplats, kr/dm platsbredd   70:- 90:- 
Bommar 3,5m, 4m, 5m    320:- 
Bom 6m     620:- 
Bom 8m     900:- 
Bom 10m     1280:- 
Landplatser 2,4 seglare    1000:- 1500:- 
Sommarplatser på land    1000:- 2000:- 
Jolleplats på land     1000:- 
Vinterplatser     1000:- 
      
RAMPAVGIFTER: 
Medlemmar med båtplats: Ingen avgift. 
Trailerplats: Medlemskap + 1000:- + 40:- deposition 
Säsongsabonnemang: Medlemskap + 500:- +40:- deposition 
I och Upp 100:-/gång + 40:- deposition 
Abonnemang köpes på hamnkontoret. 
I och Upp köpes på webben med kort, på hamnkontoret eller på Bryggcaféet 
Ställplats husbil     150:.-/dygn 
Lyft med GSS:s kran     300:-/lyft 
 
Gästplatser: 
Gästplats  < 12m    140:- 
Gästplats >= 12m    200:- 
 
Övrigt: 
GSS Vimpel     100:- 
GSS Keps     60:- 
Utebliven vakt    1500:- 
 


