
Båtplatsägarnas önskemål

Bredd 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 4 m 4,5 m Totalt

Antal i dag
(utan 

pontonen)
33 28 26 15 5 0 107

Önskemål 10 30 30 11 13 1 95

Differens + 23 -2 -4 +4 -8 -1 +12



Ändringar av båtplatser i hamnen

•Pontonen såld

•Piren förlängs 45 m och där blir det
•Två 4,5 m-platser
•Tio 4 m-platser 



Ändringar av båtplatser i hamnen (2)

•D-bryggan (10 st 2 m-platser) avvecklas

•En 2 m-plats vid piren tas bort
•Två 2 m-platser görs om till 2,5 m-platser
•Två 2,5 m-platser görs om till 3 m-platser



Ändringar av båtplatser i hamnen (3)

•Två 2 m-platser vid E-bryggan tas bort
•Fyra 2 m-platser görs om till 2,5 m-platser
•Fyra 2,5 m-platser  görs om till 3 m-platser

• Alla platser utom nockplatsen på mittbryggan 

och på Gästgiveribryggans insida förses med 

bommar



Borttagna platser efter medlemsönskemål 

X

XX



Hamn efter pirförlängning



Andelstal i hamnen

• 1994 - Andelstalen för vår nuvarande hamn anges första gången i årsmötesprotokoll. 
• 2005 – Beslut på extramöte att E-bryggan (exklusive stenbryggan) skall förses med bommar. 
• 2006 - Kostnaderna för att installera bommar på de flesta båtplatserna presenteras på 

årsmötet. Varje båtplats skall bekosta en bom och andelstalet höjs med det antal andelar 
som motsvarar kostnaden för material och arbete. 
• På brygga D och nocken på brygga C skall inga bommar monteras
• Yttersta platsen på piren får 10 m långa bommar (andelstalet ökas med 66)
• Övriga 4 m-platser på piren samt de tre yttersta platserna (3,5 m) på mittbryggan får 8 m 

långa bommar (andelstalet ökar med 58)
• Övriga 3,5- och 3 m-platser får 6 m ånga bommar (andelstalet ökar med 51)
• 2,5- och 2 m-platser vid A-bryggan får 4 m långa bommar (andelstalet ökar med 49)



Andelstal i hamnen (2)

• 2009 - Tio elstolpar med två uttag i varje för sex platser på pontonen och de 
fyra yttersta platserna på piren. Berörda båtplatsägare bekostar material- och 
arbetskostnaderna och andelstalen för aktuella båtplatser ökas med 23

• 2 och 2,5 m-platserna vid E-bryggan har fått en reduktion på 29 andelar i 
förhållande till motsvarande vid piren

• Några platser på kiosksidan av E-bryggans stendel (Gästgiveribryggan) får en 
reduktion av andelstalet pga. svår tillgänglighet 



Andelstal som inte stämmer med tidigare 
årsmötesbeslut eller verkligt utförande

• Plats C1, som saknar bommar, har andelstal som motsvarar 6 m långa 
bommar och har betalt för detta

• Plats C18 – C20 har 8 m långa bommar men har betalt och har andelstal 
för 6 m långa bommar

• Plats A6 – A9 har 6 m långa bommar men har andelstal och har betalt 
för 8 m långa bommar  

• Plats D10, E11, E12 och E36 saknar bommar men har andelstal och har 
betalt för 4 m långa bommar

Ovanstående korrigeras i samband med omflyttningarna efter 
pirförlängning eller när nockplatsen på C-bryggan utrustas med bommar 



Antal andelar i befintlig hamn
Bredd Antal andelar utan 

bom & el
Bom Antal 

andelar med 
bom

Elstolpe Antal andelar med 
bom & elstolpe

Totalt Per meter

2,0 m 62 31 20 82

2,5 m 115 46 20 135

3,0 m 165 55 51 216

3,5 m 220 63 51 / 58 271 / 278

4,0 m 250 63 58 / 62 / 66 308 / 312 / 316 0 / 23 308 / 331 / 335 / 339



Förslag till båtplatsavgifter 2020
Bredd Avgift Antal andelar Avgift per andel / 

meter

2,0 m 1050 kr 82 13 kr / 525 kr

2,5 m 1550 kr 164 9 kr / 620 kr

2,0 m 1800 kr 216 8 kr / 900 kr

3,5 m 2100 kr 271 8 kr / 600 kr

4,0 m 2600 kr 331 8 kr / 650 kr

4,5 m 3100 kr 373 8 kr / 689 kr



Andelsvärdets utveckling

År Andelsvärde

1989 100 kr

1990 110

1991 124

1992 129

1993 134

1994 138

1995 142

1996 146

2002 150

2004 200

2020 300



Uthyrning till byteslista och kölista 
2010 - 2019

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Medlemmar som bytt 
plats

8 11 10 13 11 14 16 15 17 17

Köande som hyrt plats 28 29 39 34 43 39 34 43 43 45


