
  

  

 

Välkommen till ordinarie föreningsstämma för  

Gårda Brygga Ekonomisk Förening 
St Lars Församlingshem, 19 Februari kl 11:00 

 

 

Du som har e-post får redovisningshandlingar och verksamhetsberättelsen per mail. 

Skriv gärna ut handlingarna och ta med dig dem till årsmötet. För dig som inte har e-

post kommer handlingarna finnas att läsa vid årsmötet. För att hålla nere våra 

administrativa kostnader är det angeläget att vi har aktuella adresser till våra 

medlemmar, e-mailadress resp. postadress till de fåtal som saknar e-mail. För 

framtiden kommer vi bara skicka information per post till er som vi har en aktuell 

postadress till. Meddela ny/aktuell adress till föreningen snarast! 

Att notera inför stämman är att vi nu har att besluta om den pirförlängning som 

årsstämman 2015 gav styrelsen i uppdrag att utreda. Vi tror på goda grunder att 

Länsstyrelsen givit oss klartecken för förlängningen i tid till vårt möte. Om stämman 

då beslutar att fullfölja projektet, måste vi också besluta om dess finansiering med 

bl.a höjda avgifter.  

För att mötet inte ska dra ut på tiden - vänligen ta del av handlingarna före mötet.  

Vänligen observera att mötet startar kl. 11.00. 

Välkommen!  
Styrelsen  
Mer information om hamnföreningen finns på 

www.gardabrygga.se 

 

E-mail:  hamnen.gbef@gmail.com  
Postadress: GÅRDA BRYGGA EK. FÖRENING,  
                     Hamnvägen 13 
                     439 52 ÅSA 
 
 
PS: 

Alla båtplatser i hamnen ska hyras ut genom styrelsen. Styrelsen uppmanar alla 

båtägare som vill hyra ut sin plats sommaren 2017 att snarast kontakta 

styrelseledamot Krister Egnér på e-post krister@egner.se eller mobil 0701-42 83 05. 

Därmed underlättar du administrationen kring andrahandsuthyrningen och undviker 

egen närvaroplikt vid arbetsdagar och båtvakt.  

http://www.gardabrygga.se/
mailto:hamnen.gbef@gmail.com
mailto:krister@egner.se


Föreningsstämma 
Gårda Brygga ekonomisk förening 

 

 19 februari 2017 

Dagordning 
1 Val av ordförande 
2 Val av protokollförare 
3 Val av två justeringsmän 
4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
5 Fastställande av röstlängd 
6 Fastställande av dagordning 
7 Fråga om rätt att närvara för person som inte är medlem, samt dennes övriga rättigheter, 

såsom yttranderätt m.m. 
8 Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret 
9 Revisorernas berättelse 
10 Frågan om fastställande av balans och resultaträkning 
11 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt redovisningshandlingarna. 
13 Årligt beslut om andelsvärdet i föreningen - Föreslås att denna punkt tas upp i samband med 

punkt 21 Förslag till finansiering, under övriga ärenden. 
14 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och bryggchef 
15 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter 
16 Val av revisorer jämte suppleanter 
17 Val av valberedning  
18 Fastställande av taxor och avgifter (medlemsavgift föreslås behandlas i samband med punkt 

21 Förslag till finansiering, under övriga ärenden) 

Övriga  ärenden: 

19 Presentation av Hamnens utveckling de senaste åren  
20 Säkrare Hamn – Förlängning av Piren, investeringsbudget/kalkyl.  
21 Förslag till finansiering. Nya andelsvärden, andelar & medlemsavgift    
22 Förslag till budget 2017, 2018 
23 Beslut om pirutbyggnad & dess finansiering 
24 Beslut om budget 2017 
25 Inkomna motioner –  
26 Gjorda överlåtelser 
27 Hamnkapten 2017: Förslag: Nils-Erik Magnusson 
28 Reparation & underhåll. Pågående projekt. 
29 Vårens arbetsdagar  
30 Båtvakten 
31 Parkeringen & bommen 
32 Förtöjningar & flytkroppar. 
33 Hamnfesten till sommaren   

 



Gårda Brygga ekonomisk förening 
 

Verksamhetsberättelse 2016 

 
  
 
 
 
 
Styrelsen  
 
Under verksamhetsåret 2016 har styrelsen haft 7 protokollförda styrelsemöten.  

 
Styrelsen har haft följande sammansättning:  

 
 
Ordförande: Pål Ribbner 
 
Vice ordförande: Göran Netzler  
 
Sekreterare: Thomas Björlin  
 
Kassör: Ulf Magnusson  
 
Ledamot underhåll: Harry Jonsson  
 
Ledamot uthyrning: Krister Egnér  
 
Ledamot arbetsledare: Bengt Lindvall  
 
Suppleant: Patric Gillgren 
 
Suppleant: Leif Johansson  

 
  
 
Hamnkapten  

 
Nils-Erik Magnusson har under året fungerat som kranförare. Nils-Erik har även 
vikarierat som ställföreträdande hamnkapten 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ekonomi/Finans 
 
Ekonomi  
De senaste årens investeringar har medfört att ekonomi är ansträngd, årets resultat  
23 732 kr är lågt. Projekteringen av piren, 67 850 kr, har kostnadsförts och är delvis 
orsak till det låga resultatet.. 
 
En medlem har lämnat sina andelar, 335 st, 67 000 kr, till föreningen, platsen är inte 
såld ännu. När vi fattat beslut om piren/flytbryggan kan vi lämna ut den till försäljning.  
 
Alla medlemmar har betalt sina avgifter för 2016. 
 
Under 2016 har följande större investeringar gjorts:  
 

Isfri hamn    100 612 kr  
Elinstallationer     23 110 kr  
Markarbeten      20 437 kr  
 
Summa    144 159 kr  

 
 
Under de senaste 5 åren har följande större investeringar gjorts: 
 
2012 Spolplattan   136.000 kr    
2013-15  Kranen  286.000 kr 
2014 Marken friköpt 753.000 kr 
2015 Hamnboden                    153.000 kr 
 Bom och belysning mm 101.000 kr 
2016 Isfri hamn  100.000 kr 
 Elinstallation och mark   43.000 k 
  
 Summa investeringar    1.572.000 kr 
  
 Lån   673.000 kr 
 Kapital 2012 560.000 
 
 Eget investerat 329.000 kr 
 
Vi återkommer till detta under pkt. 19 
 
 
Reparationer, underhåll & projekt samt övrigt i hamnen under 2016.  
Verksamhetsåret har även detta år omfattat diverse åtgärder i hamnen, dels 
regelbundet underhåll men även några förbättringsåtgärder, se nedan.  
En lättare storm skadade rampen till pontonen men för övrigt så har hamnen denna 
period varit befriad från skadligt oväder.  
Utrustningen som installerats för isfri hamn har efter lite igångsättningsjusteringar 
fungerat till stor belåtenhet. 
 
 
 



Genomförda reparation & förbättringsåtgärder: 
 

 Justeringsarbeten på utrustningen för isfri hamn har utförts där bland annat 
diametern på hålen i slangarna har ökats samt byte till galvaniserade rör från 
luftpumparna. 

 Ett antal stora stenar har tagits upp för att undvika påkörning, ett arbete som 
genomfördes med hjälp av Kran & Pålning i Bua och dykare. 

 Botten har även rensats på gamla akterfästen som blivit kvar i dyn.  
 Ett haveri på kranens Telfer & linförare har reparerats. 
 Hamnboden har färdigmålats under våren/försommaren. 
 Ventilationsutrustning har monterats i hamnboden för att klara luftpumparnas 

kylning. 
 Allt elarbete i hamnboden inkl. ny el-central är driftsatt och fungerar till 

belåtenhet.  
 Gångrampen till pontonen reparerades. 
 Skyddsmuren mellan C & E bryggorna som byggdes i fjol för höga vattenstånd 

kläddes med trall och fungerar nu även som bänk (ljugarbänk….) 
 Möblerna fick nya rostfria skruvar. 
 En dragkärra som föreningen fick av ÖSS har renoverats och kan nu 

användas för bland annat transport till & från båtarna, nyckeln hänger innanför 
den högra dörren till hamnboden. 

 Djupmätningar har genomförts för att säkerställa de exakta djupen till 
havsbotten samt djupen till berg inför eventuell utbyggnad av piren.  
 

Arbetsdagar:  
Två arbetsdagar genomfördes under våren/försommaren. Deltagarantalet var 
tillfredställande under båda tillfällena och allt planerat arbete kunde genomföras. 
 
Under senaste årsstämman så beslutades att styrelsen skulle utreda möjligheten till 
att köpa in hantverkstjänster vid behov (ex.vis Veteranpoolen). 
Med tanke på att föreningens ekonomi nu är ansträngd på grund av de omfattande 
investeringar & tyngre reparationer som genomförts under de senaste åren och det 
kostnadsdrivande projektet med förlängning av piren som kan komma att starta inom 
kort så föreslår styrelsen att vi avvaktar med köp av tjänster tills vidare.  
 
Istället föreslår styrelsen att en (1) arbetsdag/städdag genomförs under våren -17 där 
samtliga kallas. Bedömningen är att de flesta krävande arbetsuppgifter redan har 
blivit genomförda och avslutade med slutspurt under arbetsdagarna -16.  
 
  
Säkrare Hamn – Förlängning av Piren  
Arbetet med projektet har under året präglats av framförallt en betydande 
faktainsamling för färdigställande av föreningens ansökan om förlängning av befintlig 
pir med syfte att säkra hamn, utrustning & båtar mot ogynnsamma väderförhållande. 
  
Efter diverse möten med Länsstyrelsen i Halmstad, konsultföretaget Ramböll och 
övriga berörda aktörer så sammanställdes en MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
enligt gängse formalia som omfattade området i och runt hamnen, såväl på land som 
i vatten.  
Samrådsmöten har dessutom genomförts med berörda sakägare (ÖSS, ÖBF & 
markägare Inger/Gunnar Hansson samt vattenägare Säteriet & Derome) 
 



 
Spolplattan 
Under 2016 har vi haft avtal med 5 hamnar att använda spolplattan att använda 
kranen till en särskild kostnad. 
Vatten från filteranläggningen har skickats in för analys som visar att gränsvärden 
understiger de som Länsstyrelsen anvisar. 
3-kammarbrunnen har slamsugits och avfallet är lämnat till deponering enligt regler 
från miljönämnden. 

 
 
 
Hamnfesten 
 
Vår årliga hamnfest tillsammans med Badföreningen gick av stapeln den 9 Juli. Det 
blev en riktigt fin kväll. Grillarna tändes vid 18:00 och det var bra uppslutning från 
våra medlemmar samt utifrån. Ca 100 personer deltog under kvällen. Ny uppskattad 
underhållare för i år var Anton Fermhede. 
 

 
 
 

Administration  
 
Båtvakten samt händelser i hamn. 
 
Båtvakten under 2016 har generellt sett fungerat bra. Det web baserade 
bokningssystemet likaså. 
Vi har dock under 2016 haft något sämre bemanning. 21 av 85 dagar var vi utan 
vakt. 
Många av våra medlemmar har haft svårt att få kontakt med LKC. Vi kommer utreda 
denna sak inför säsong 2017. Efter polisens omorganisation finns inte LKC kvar i 
Halland. 
Stor eloge till alla medlemmar som hjälper till under vakt natten att plocka skräp, 
säkra båtar och hålla fint i allmänhet. 
Vi har dessvärre haft några stölder denna sommar. Natten mellan 23-24/7 var det 
fyra medlemmar som hade påhälsning. Det som stals var bensin (dunkar), spön & 
fiske saker. 
Alla rapporter läses efter säsongen och styrelsen tar del av era kommentarer. 
  
 
  
Andrahandsuthyrning 2016 

All andrahandsuthyrning, förutom platserna för hamnkaptenen och f.d. markägaren, 
har hanterats av styrelsen. Styrelsen har i första hand fördelat tillgängliga platser till 
medlemmar som står på byteslistan och därefter, i köordning, till de som står på 
föreningens kölista. 

16 medlemmar har under året kunnat disponera annan plats än den egna. 34 köande 
har kunnat hyra en plats i andra hand hela säsongen. Ytterligare 1 köande hyrde 
plats från 1 september och resten av året  
 



Kölistan 

Vid årsskiftet 2015 / 2016 var 121 personer uppsatta på kölistan. Under året har 9 
nya personer anmält att de ville ansluta sig till kölistan medan 2 personer lämnade 
den.  
Kölistan, andrahandsuthyrningen och uthyrning av de 6 platser som föreningen äger 
har under 2016 genererat extra intäkter till föreningen på ca 62 900 kr. Därav 
kommer 25 600 från köavgiften på 200 kr, 26 650 kr från det påslag på 50 % på 
ordinarie båtplatsavgift som köande betalar och uthyrning av föreningens sex platser 
10 650 kr. 
 
Ägarbyten 
Plats A11 från Ingbrith Andersson till dottern Maria Franksen 
Plats C15 från Anders Mark till sonen Patrik 
Plats D5 från Jörgen Nyberg till sonen Henrik 
Plats E30 från Mikael Fermhede till sonen Anton 
 
Michael Cassaras plats F4 har lösts in av föreningen men har behållits t.v. i avvaktan 
på ev. ombyggnader i hamnen eller omdisponering av platser vid pontonen 

 
 
Information 
 
Hemsidan www.gardabrygga.se hålls uppdaterad. Styrelsen har under året skickat ut 
flera nyhetsbrev till de som finns med på e-postlistan. Viktigt att våra medlemmar 
anmäler om det sker förändringar gällande kontaktuppgifter. Detta gäller samtliga 
uppgifter (ex e-post adress, postadress & telefonnummer) 
 

 
Styrelsen GBEF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA EKONOMI: 
 
 

        Gårda Brygga Ekonomisk Förening  

   
 Tillgångar   År 2016   År 2015  

  
Anläggningstillgångar  

  Mark   753 524kr   753 524kr  

Markanläggning   1 410 750kr   1 410 750kr  

Ack avskrivning markanläggning  -570 162kr  -570 162kr  

Kranen ansk 2013   286 105kr   286 105kr  

Ack avskr Kranen  -99 990kr  -99 990kr  

Inventarier   1 210 262kr   1 210 262kr  

 Inventarier 2015 -2016   296 827kr   152 669kr  

Ack avskrivning inventarier  -667 638kr  -667 638kr  

Spolplatta   136 053kr   136 053kr  

Ack avskrivning spolplattan  -81 422kr  -81 422kr  

Hamnbyggnad 2015   153 345kr   153 345kr  

Ack avsk över plan  -30 653kr  -30 653kr  

Avskrivningar 2016  -23 732kr  
 S:a anläggningstillgångar   2 773 269kr   2 652 843kr  

   Kundfordringar   17 400kr   15 850kr  

Båtplats som skall säljas   67 000kr   -  kr  

Banktillgodohavande   4 353kr   212 491kr  

S:a Omsättningstillgångar   88 753kr   228 341kr  

   S:a Tillgångar   2 862 022kr   2 881 184kr  

   

    Eget Kapital och skulder  
  Eget kapital  -2 587 962kr  -2 587 962kr  

Balanserat resultat   393 728kr   393 728kr  

Årets resultat  
  S:a eget kapital  -2 194 234kr  -2 194 234kr  

    Kortfristiga skulder och lån  
  Banklån  -673 327kr  -753 331kr  

Leverantörsskulder  -1 004kr  -622kr  

Köavgifter förskottsbetalda för 2015  -24 000kr  -21 000kr  

Avräkning moms o skatter   30 543kr   88 004kr  

S:a kortfristiga skulder        -667 788kr        -686 949kr  

    S:a Eget Kapital, avsättningar o skulder    -2 862 022kr     -2 881 183kr  

   

   

   

   



   

   

    Intäkter   År 2016   År 2015  
                          
                         Kölistan   22 000kr   25 800kr  

          Hamnplatsavgifter   156 040kr   154 845kr  

Kranintäkter   39 640kr   29 952kr  

            Spolplattan intäkter   54 400kr   54 240kr  

          Vakt  &  städdagsersättning   15 009kr   2 100kr  

                Försäkringsersättning  
 

 31 509kr  

                   Momsåterbet enl beslut  
 

 30 001kr  

       Medlemsavgifter  
       Ränteintäkter  
 

 788kr  

 
 287 089kr   329 235kr  

 
 Kostnader  

  

                              El  -12 455kr  -10 614kr  

         Bryggunderhåll  -180 148kr  -112 076kr  

                       Markplan underhåll  

 

-2 955kr  

                           Förbrukningsmaterial  -3 398kr  
  Försäkring  -13 730kr  -13 022kr  

                   Spolplattan kostnader  -15 379kr  -10 379kr  

       Administration  -6 044kr  -5 963kr  

         Möteskostnader  -12 978kr  -8 393kr  

         Räntekostnader  -19 224kr  -11 060kr  

 S:a kostnader         -263 356kr         -174 462kr  

    Årets prelresultat   23 733kr   154 773kr  

    Avskrivningar  
                              Årets avskr Inventarier  -23 732kr  -97 772kr  

                           Årets avskr Kranen  
 

-30 000kr  

           Årets avskr Spolplattan  
 

-27 000kr  

 S:a avskrivningar          -23 732kr         -154 772kr  

    Årets resultat efter avskrivning   1kr   1kr  

    Åsa 2016-01-02  
  

    Ulf Magnusson  
   

 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA ÖVRIGA FRÅGOR: 
 
§19:               Investeringar 2012 - 2016 
 
2012 Spolplattan   136.000 kr    
2013-15  Kranen  286.000 kr 
2014 Marken friköpt 753.000 kr 
2015 Hamnboden  153.000 kr 
 Bom och belysning mm 101.000 kr 
2016 Isfri hamn  100.000 kr 
 Elinstallation och mark    43.000 kr  
 Summa investeringar            1.572.000 kr 
 Lån   673.000 kr 
 Kapital 2012                              560.000 kr 
 
 Eget investerat 2012-16 329.000 kr 
    
De senaste 5 åren har investeringarna varit mycket höga. För att klara amorteringarna på lån 
och få en bättre balans i ekonomin bör resultat vara upp mot 200 000 kr per år.  

 
§20:              Budgeterad kostnad för piren 
 
Offert Tweko 2 120 000 kr 

Trädäck 130 000 kr 

Bommar 330 000 kr 

Flytbryggan flytta 55 000 kr 

Elinstallation 55 000 kr 

Konsult DHI 10 000 kr 

Budgeterad kostnad 2 700 000 kr 

 
§21:              Finansiering: 
 

Styrelsen föreslår en insats med 50 kr per andel och att andelsvärdet efter erlagd höjning 
bestäms till 300 kr per andel.  
 
Inbetalning 50 kr per andel, 19000 st andelar    950.000 kr 
30 st nya båtplatser, 216 andelar a 300 kr 1.900.000 kr 
 

Summa  2.850.000 kr 
Uppställning över andelsvärdet  

Bredd Andelar  Andelsvärde   Ökad Insats   Andelsvärde   Ökat värde  

     200 kr   50 kr   300 kr    

2,0 82  16 400 kr   4 100 kr   24 600 kr   8 200 kr  

2,5 135  27 000 kr   6 750 kr   40 500 kr   13 500 kr  

3,0 216  43 200 kr   10 800 kr   64 800 kr   21 600 kr  

3,5 278  55 600 kr   13 900 kr   83 400 kr   27 800 kr  

4,0 339  67 800 kr   16 950 kr   101 700 kr   33 900 kr  
 
 



                   Medlemsavgift 

 
Istället för att höja hamnplatsavgiften föreslår styrelsen en medlemsavgift för alla 
andelsägare.. Det är stor skillnad på båtplats både vad gäller bredd och djup och 
därför föreslår vi en höjning med 2 kr per andel, dock max 600 kr. Medlemsavgiften 
är momsbefriad och hela beloppet tillfaller föreningen. Det ger en intäkt på ca 35 000 
kr per år enligt följande fördelning. 

 

Bredd m Andelstal Medlemsvgift Antal platser Summa 

2,0 82  164 kr  33  5 412 kr  

2,5 135  270 kr  28  7 560 kr  

3,0 216  432 kr  24  10 368 kr  

3,5 278  556 kr  16  8 896 kr  

4,0 339  600 kr  6  3 600 kr  

    

 35 836 kr  

 
 
§22:          Budget 2017/2018 
 

  Intäkter  Budget 2017 Budget 2018 

 Kölistan  22 000 kr  15 000 kr  

 Hamnplatsavgifter  156 000 kr  205 000 kr  

 Kranintäkter  39 000 kr  40 000 kr  

 Spolplattan intäkter  60 000 kr  60 000 kr  

 Medlemsavgifter  35 000 kr  47 000 kr  

 
312 000 kr  367 000 kr  

 Kostnader  
   Elektricitet -13 000 kr -13 000 kr 

 Bryggunderhåll  -50 000 kr -70 000 kr 

 Markplan underhåll  -3 000 kr -3 000 kr 

 Förbrukningsmaterial  -4 000 kr -4 000 kr 

 Försäkring  -15 000 kr -15 000 kr 

 Spolplattan kostnader  -15 000 kr -20 000 kr 

 Administration  -7 000 kr -7 000 kr 

 Möteskostnader  -6 000 kr -6 000 kr 

 Räntekostnader  -23 000 kr -23 000 kr 

 S:a kostnader  -136 000 kr -161 000 kr 

   
 Budgeterat resultat   176 000kr   206 000kr  

 


