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Vi välkomnar dig som ny medlem och erbjuder en bekväm 
och praktisk service till dig som båtägare. Förutom din 
båtplats finns också tillgång till el och vatten, kran för båtlyft, 
mastkran, vinteruppställningsplats och mastförvaring.  
I hamnen finner du drivmedel, klubbstuga, toaletter, 
duschar, bastu, tvättstuga, lekplats, grillplats, nära till 
stranden och fritt wi-fi.

Hamnen är också certifierad med Blå Flagg, vilket innebär 
att en mängd viktiga kriterier uppfylls för att värna om säker-
heten i hamnen och vår gemensamma miljö.

Vi hjälps åt med vaktordning och underhåll på ett sätt som 
både fungerar väl och skapar en gemenskap i föreningen.

På Getterön Marina sätter vi både servicen och säkerheten 
främst och därför har vi tillsamman formulerat ett antal stad-
gar och säkerhetsföreskrifter. Du finner information om detta 
på: www.getteronmarina.se

Getterön Marina är en marina under ständig utveckling. Vår 
ambition är att ha en hamn som fungerar och där medlem-
mar trivs. Vi ska även ta emot gästande båtar och ge den 
service som krävs. 

Du är hjärtligt välkommen till vår fina hamn!

Det är enkelt att äga båt som medlem i vår förening. Här finns allt du som båtägare 
behöver plus en enastående skön miljö även om du mest vill bryggsegla
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Anders Dagefors

Vaktmästare

0340-849 80, anders@getteronmarina.se

Angela Hansson Per-Åke Luindin

0340-849 80,  angela@getteronmarina.se

Administratör hamnkontoret
Angela hjälper dig med bokning av sjösättning och 
upptag, administrerar och fördelar båtplatser, upp-

ställningsplatser och mastplatser m.m.

0340-849 80, perake@getteronmarina.se

Ekonom
Per-Åke arbetar med redovisning. 
Även kontakt för sponsringsfrågor

Anders arbetar med hamnens underhåll samt 
transporterar båtar vi sjösättning och upptagning.

Personal

Styrelse

Kurt Edin

Styrelseordförande

070-379 78 60
ordf@getteronmarina.se

Leder styrelsens arbete, samt 
ansvarar för externa 
kontakter och avtal.

Martin Corin

Sekreterare

070-404 00 82
sekreterare@getteronmarina.se

Kallar till sammanträde, samman-
ställer dagordning samt upprättar 

protokoll vid styrelsens möten. Ansva-
rar också för föreningen it-utveckling.

Martin Henningsson

Kassör

070-379 78 60

Ansvarar för handläggning och 
redovisning av ekonomiska frågor 
samt medverkar i avtalshantering.

Hans Thomasson

Ledamot

070-323 06 60

Ansvarar för vinteruppställnings- och 
mastförvaringsplatser samt skötsel 
och underhåll av el-anläggningar. 
Ansvarar också för ställplatserna.

Georg Nilsson

Ledamot

070-530 90 01

Ansvarar för intern och extern 
information, marknadsansvarig, admi-
nistrerar hemsidan samt föreningens 
miljöfrågor och Blå Flagg-kontakter.

Anders Dagefors

Suppleant

070-538 16 82

Ansvarar för underhåll av bryggor, 
fördelning av båtplatser, drift av spol-
platta, verkstad m.m. samt ansvarig 

för medlemmarnas arbetsplikt.

Johan Wigelius

Ledamot

070-654 64 32

Ansvarar för personal, vakter, brygg-
värdar och vaktplikt samt för hamnens 

utrustning som båtar traktor m.m. 
Arbetar även med it-utvecklingen.

Vakant

Suppleant
Leder och initierar underhåll av mark,
byggnader, markanläggningar, samt

ansvarar för fastighetsförvaltning
och därtill inköp och projekt.
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Hamnens klubbstuga är till för både 
medlemmar och gäster. Här finns till-
gång till porslin, bestick, spis, mikro och 
diskbänk. Här finns också en TV,  lite 
båttidningar och böcker.

Inne i stugan 
finns också en 
hjärtstartare

En samlingsplats för goda smaker

Klubbstugan

Strax intill servicekajen finns hamn-
ens grillplats. Här samlas vi och gril-
lar korv, stora biffar och kanske också 
nyfångad fisk. Det brukar också bli 
ett glas vin och en och annan öl. Här 

diskuteras väder och sommarens 
seglatser. Här får man också lite 
tips av andra likasinnade om vilka 
hamnar man ska välja inför somma-
rens båtturer. 

Och så blir det en och annan skeppar-
historia. Det är naturligtvis upp till var 
och en att bedöma sanningshalten. 
Här har vi mycket skratt och riktigt 
trevligt tillsammans.

Marinan för dina behov
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Toalett, dusch och bastu
I hygienanläggningen finns vad du behöver. Inga extra-
kostnader för att få använda anläggningen. Här kan du 
avsluta dagen med ett skönt bastubad.

Tankstation och toatömning
Här tankar du diesel 
och bensin. Du betalar 
med kort. Intill tank-
stationen finns en 
sugtömmningsanläggn-
ing för båtens septitank. 

Kran för båtlyft, mastkran, slip 
och spolplatta

Marinans kran lyfter båtar upp till 12,5 ton. Under 
sjösättnings- och upptagningstider ordnas speciella dagar 
för båtlyft. Vid servicekajen finns också slip och mast-
kran. Innan båten ska vinterförvaras spolar du båtbotten 
med högtryckstvätten på spolplattan.

El, vatten, räddningsutrustning 
och wi-fi m.m. på bryggorna

Vinterförvaring

Endast några hundra meter från marinan finns vinter-
förvaringsplatsen. Här har du båten och den eventuella 
masten tryggt förvarad inom stängda grindar. Har du 
båten på vagn transporteras den med marinans traktor.

Marinan för dina behov

Tvättstuga och torktumlare
I tvättstugan har du tillgång till tvättmaskin och torktum-
lare. 

Livsmedel
Livsmedel 
handlar du i 
Tempo-butiken, 
ca 1,5 km från   
marinan.

Nattvakt
Under sommaren bevakas 
hamnen. En natt om året 
hjäper vi till och kollar båtar, 
olämpliga gäster m.m. Vi 
brukar vara två eller tre som 
patrullerar. Detta är också 
ett bra tillfälle att skapa nya 
kontakter bland medlemmarna.

För att bryggsegla bekvämt finns vatten och 
el på samtliga bryggor. Och naturligtvis finns 
också wi-fi för bästa internetmottagning. För 
säkerheten är brandsläckare, stegar, livbojar 
och båtshakar utplacerade på bryggorna.
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Restaurang mitt i miljön
I restaurang Hattaviken, som ligger i samma byggnad 
som hamnkontoret, kan du få riktigt god mat. Allt från en 
vanlig lunch till en fin kvällsmeny.  Här får du också ett 
glas gott vin eller en öl. Den aktuella menyn finner du på 
restaurangen hemsida.

Getteröbåten till Varbergs 
centrum
I marinan finns Getteröbåtarna. Under högsäsong går 
båtarna regelbundet in till Varbergs centrum. Varberg 
har en rik historia, levande centrum med många butiker, 
caféer och restauranger.

Nära till 
stranden
Bara ett stenkast från hamnen kan du 
ta dig ett dopp. Här kan du välja att 
bada från klippor, brygga eller prome-
nera på den mjuka sanden ner i det 
salta vattnet. En riktigt fin sandstrand 
som är perfekt för barnen. 

Och kanske avsluta dan med lite 
krabbmete. Vem får den största krab-
ban, mamma, pappa? ...nej det blir 
säkert den yngsta metaren!

Getterön Marina har Blå Flagg 
och värnar om miljön
Blå Flagg är en internationell miljömärkning. Getterön 
Marina uppfyller alla de hårda kraven som finns för Blå 
Flagg. Det är allt ifrån att ha en väl fungerande miljö- 
station för det avfall som uppstår i samband med att vi 
vistas i hamnen till att verka för säkerheten och en god 
information till medlemmar och gäster.

Här är det ordning och reda
För att göra det trivsamt för alla 
måste även vi ha regler. Regler 
som gör att det är enklare att äga 

båt.  Här har man inte inte bara 
rättigheter utan också skyldigheter. 
Vi kallar det för “sunt förnuft”. Läs 

mer om marinas regler för både 
medlemmar, gäster och besökare 
på www.getteronmarina.se

Marinan för dina behov
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Krav på medlemskap i antingen VSS eller VBK

Medlemsavgift Getterön Marina   570:-

Medlemslån  9 000:-

Bryggplatsavgifter
Bryggplatser Bredd /säsong
E, F  5,5 m 5 500:-
F 5,0 m 5 050:-
A, E, F, D 4,5 m 4 600:-
B, C, D, F 3,5 m 3 800:-
B, G, H 3,0 m 3 000:-
G, H 2,5 m  2 300:-
Klövabryggan 2,5 m 2 300:-
Svajplats  820:-

Vinterbryggplats 15/11 - 31/3
Medlemmar             3 600:-
Övriga 4 800:- 

Köplatsavgift
Byte bryggplats 100:-
Köavgift 100:-

Uppställningsplats
Depositionsavgift 2 000:-

Vinteruppställning
Gäller för båt/vagn för motsvarande storlek av båt
Storlek Medlem Övriga
A   1-18 m2 1 420:- 1 860:-
B >18-30 m2 1 645:- 2 195:-
C >30-45 m2 1 970:- 2 620:-
D >45-60 m2 2 295:- 3 060:-
E >60-75 m2 2 620:- 3 385:-
    >75 m2 enligt separat överenskommelse med hamnkontoret
(För icke medlemmar med båtplats och boende utanför 
Varbergs Kommun tillkommer 500:-)

Sommaruppställning båt
 Medlem Övriga
Alla storlekar (betald bryggavgift)  0:- 1 940:-
Från och med fjärde sommaren  3 800:-
Därefter fördubblas avgiften för varje kommande år

Sommaruppställning vagn
 Medlem Övriga
Alla storl.(ej ord. plats) 665:- 945:-

Mastförvaring i mastskjul
 Medlem Övriga
Mastförvaring 500:- 700:-

Sjösättning / Upptagning / gång
Vikt Medlem Övriga
0 - 3 ton 600:- 1 100:-
3 - 10 ton 720:- 1 220:-
10 ton > 840:- 1 340:-
Tillägg ej ord. tid 500:- 650:-
Av- /påmastning  0 - 3 ton 600:- 1 100:-
Av- /påmastning  3 - 10 ton 720:- 1 220:-
Av- /påmastning 10 ton > 840:- 1 340:-
Rampavg, / gång  55:-
Rampavg. årlig  1 000:-

Traktortransporter / gång
Omfattning Medlem Övriga
Till och från 
uppställningsplats 300:- 395:-
Kran till tvätt 140:- 170:-
Parkering till kran 140:- 170:-
Inkörning i skjul 140:- 170:- 

Övriga avgifter
Elavtal vid bryggplats / år  600:-
Elmätare,depositionavgift   1 500:-
Elmätare, säsongsavgift             360:- 

Avgifter för medlemmar 2021

Nyckelbricka toa/dusch  235:-
Ej återlämnad nyckel vid uppsägning 350:-
Radiosändare grind uppställningsplats 800:-
Bodar   300:-
Bodar, köplats  100:-
Friköp av arbetsplikt  2 050:-
Utebliven arbetsplikt  4 100:-
Friköp av vaktplikt  2 350:-
Utebliven vaktplikt  4 700:-

Profilartiklar
Getterön Marina flagga  120:-
Getterön Marina T-shirt  130:-
Getterön Marina T-shirt barn  100:-
Getterön Marina Keps, blå  100:-
Getterön Marina Keps, vit  125:-

Rabatterbjudande till ungdomar
Gäller det året båtägaren fyller år.  Båten ska också 
vara försäkrad på den person som har båtplatsen
Ålder Båtplatsavgift Övriga avgifter Medlemslån
15 - 20 år 25% 25% 0%
21 - 25 år 50% 50% 0%
26 - 30 år 75% 75% 25%
31 år > 100% 100% 100%

Avgifter för gäster 2021

Gästhamsavgifter inkl. el

Högsäsong  (1 juni- 31 augusti)
Båtlängd <12 m 250;-
Båtlängd 12-15 m 320:-
Båtlängd >15 m 380:-

Övrig tid
Båtlängd <12 m 125:-
Båtlängd 12-15 m 160:-
Båtlängd >15 m 190:-

Ställplatsavgift för husbilar  inkl. el
Högsäsong  v. 25-32 265:-
Övrig tid 205:-
Quick Stop (hamnplan lågsäsong) 190:-
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Restaurang
Hattaviken

Restaurang
4:e vik

Restaurang
Parasollen

Varv och Boåttillbehör

Eliassons

Getteröns
Fisk & Rökeri

Tempo

Livsmedel

Getterön


