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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2019-03-06 2

Styrelsemöte

Tid 2019-03-06

Plats Hamnkontoret

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)
Bo Bergkvist
Urban Larsson
Johanna Räisänen 
Anders Schager
Per Skoglund 
Johan Sölve (sekr)
Dan Carlsson (adjungerad)

Frånvarande Björn Barsby
Joakim Stare

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände 
föreslagen dagordning. 

§2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2019-02-06 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 1597 tkr. Ett fåtal av årets fakturering är fortfarande obetalda.

§4 Inkommande skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.
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§5 VA anslutningen, belysning, servicehuset, GC väg, lägesrapport
Gamla servicebyggnaden är riven. Bottenplatta för nya servicebyggnaden planeras att 
påbörjas vecka 12. 
Nytt avtal med kommunen väntar fortfarande på kommunens bud. 

§6 Skrivelse till kommunen ang ny detaljplan
GSS har skickat en ny begäran till kommunen om en ny detaljplan. 

§7 Webkamera innerhamnen
Inget nytt.

§8 Muddring, besök från Madsen
Rederiet har varit på ett möte för att diskutera muddringen. Arbetet har påbörjats idag. 
Muddring pågår samtidigt i Skallkroken. 

§9 Grötvik i lokalradion
Sven har varit intervjuad i lokalradion om allt som händer i Grötvik. 

§10 Inför årsmötet 2019-03-23, verksamhetsberättelse, kallelse, ekonomi, 
revision, mm
Kallelser är utskickade, årsredovisning och övriga handlingar kompletteras inför mötet.  
Budget gicks igenom.
Diskussion om konsekvenser av att föreningen blivit momspliktig. Inför höstmötet ska 
utredas om avgifter behöver höjas på grund av momskonsekvenser, eller om minskade 
kostnader genom momsavdrag på inköp kompenserar för detta. 
Beslutades att båtplatsavgifter inklusive moms för löpande fakturering under säsongen 
inte ska höjas med avseende på momsen, vilket innebär lägre nettointäkt för denna 
fakturering. 

§11 Stugföreningens stadgar
Diskuterades stugföreningens avtal och stadgar. 

§12 Vaktlista 2019
Bokningen är igång, 35 personer har redan valt att boka två vaktpass vilket är 
glädjande. 
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§13 Dans rapporter
Bomiläggning är planerad med lyftkran. 
Sjösättning 18/4, 4/5, 18/5. 
Klubbstugan har fått nya vitvaror och diskmaskin genom värdefulla insatser av 
hjälpsamma medlemmar.
Resterna av de gamla staketet runt innerhamnen är bortstädade av entreprenören. 
Avtal ska skrivas med Halmstad Dykklubb om att placera en dykkompressor i GSS 
lokaler och säger sig vara välvilliga till att hjälpa till vid behov av dykarbeten.  

§14 Övrigt
Diskuterades bemanning av arbetsdagar. Beslutade att föreslå årsmötet att ge 
bryggvärdarna utökad uppgift att engagera respektive brygga för arbetsdagarna.
HSS har tagit initiativ till gemensamma eskaderseglingar för klubbarna kring Halmstad, 
riktat till både segel- och motorbåtar. Första eskaderhelg skall äga rum den 31/5-2/6. 
En intressent har hört av sig angående att arrangera någon form av servering i 
sommar. Styrelsen ställer sig positiv till detta. 

§15 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda samt förklarade mötet 
avslutat.

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Johan Sölve Sven Palmkvist



2019-02-19 

Kommunstyrelsen 
Box 153 
301 05 Halmstad 

Begäran om ny detaljplan för Grötviks hamn 

Allmänt 
Grötviks hamn och området däromkring, pekas i kommunens Framtidsplan 2030 ut som en av de 
fyra platser längs kusten som kommunen avser att satsa särskilt på. De övriga är Tylösand samt 
Västra och Östra stranden. För dessa anges i planen på sidan 165 att de är ”Målpunkt där service och 
turism utvecklas”.  På sidan 164 utvecklas resonemanget kring Grötvik. 

Grötviks hamn är genom nyttjanderättsavtal upplåten till Grötviks Segelsällskap (GSS). Avtalet skall 
omförhandlas under innevarande år. 

Under föregående år har de av Grötviks Segelsällskap sedan länge påtalade behoven av fast VA 
anslutning samt separat GC väg från Börgasgårdsvägen ner till hamnen hörsammats av kommunen. 
Under innevarande år kommer även en ny servicebyggnad för besökare till hamnen och vandrare på 
Prins Bertils stig att byggas.  

Grötviks Segelsällskap framför härmed ett varmt tack till Halmstads kommun för att dessa 
nödvändiga investeringar kommit till stånd. 

Planförhållanden 
För Grötviks hamn gäller detaljplan fastställd 1972-11-27, dvs en mer än 46 år gammal plan. De 
bedömningar som då gjordes är inte relevanta idag. Det är allmänt känt att gamla planer sätter stopp 
för utveckling av områden generellt. Och detta gäller i all synnerhet Grötvik där behov av utveckling 
i form av service, turism och friluftsliv är uppenbar.  

Grötvik har genom kommunens investeringar i fast VA och ny servicebyggnad fått utmärkta 
förutsättningar för att utvecklas positivt för Halmstads innevånare och besökare till staden. Ingen 
utveckling kan ske på ett hållbart sätt med en gammal detaljplan, där tillfälliga bygglov nu måstevara 
regel och tas till för ny byggnation. 

Begäran om ny detaljplan 
Grötviks Segelsällskap begär härmed att ny detaljplan snarast utarbetas för Grötviks hamn med 
kringliggande områden 

För Grötviks Segelsällskap 

Sven Palmkvist   
Ordförande 

Mail: sven.palmkvist@telia.com 
Mob: 0705251940
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