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NYTT INFÖR SÄSONGSSTARTEN

Plats: Folkets Hus, Varberg

Efter mötet bjuder Getterön Marina 
på kaffe/te och en fralla

ÅRSMÖTE
Kallelse till 

Torsdag 21 april Kl. 19.00



10. Val av valberedning enligt § 20
. 
11.  Behandling av inkomna motioner. 
        a. Förslag till ändring av stadgarna, § 30, Vakt  
            plikt för 80+are.
         
12.  Ärenden som styrelsen vill bringa under    
       mötets beslut.
       a. Elavtal – omfattning och begränsningar med 
            tanke på nya eltaxor 
        b. Vinterplats i hamnen - styrelsen förslag är att 
            avgiften ska vara 5 000 kronor

13. Övriga frågor.
      a. Reparationer utförda i hamnen under
            vintern
        b. Nya kranen
        c. Solceller
        d. Webbkamera i hamnen
        e. Samarbete med övriga småbåtshamnar

14. Mötet avslutas.

1.   Mötets öppnande.

2.   Fråga om mötets behöriga utlysande.

3.   Val av ordförande och sekreterare för  
      mötet.

4.   Val av två justeringsmän att jämte  
      ordförande justera mötets protokoll,  
      dessa är tillika rösträknare.

5.   Styrelsens verksamhets- och förvalt-
      ningsberättelse.

6.   Revisorernas berättelse.
  
7.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8.   Val av styrelsemedlemmar enligt § 20.

9.   Val av revisorer och suppleanter enligt 
      § 25.
 

Dagordning enligt stadgarna
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Vakttjänst

För att ha kvar en hög säkerhet i ham-
nen är vakttjänsten viktig. Det innebär en 
trygghet för alla hamnens båtägare.
Även om ingripande sker ytterst sällan så 
har ändå nattvakterna en stor preventiv 
påverkan. 
Vanliga uppgifter för nattvakterna är att 
rädda båtar där förtöjningar brustit, un-
derhåll som städning och ibland få serva 
gäster.

Fördelningen av bevakningsdagar är klar 
och alla ska ha fått besked om sin vakt-
natt. Saknar du uppgifter, ta då kontakt 
med hamnkontoret.

Viktiga nattvakter
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Verksamhetsberättelse
Föreningens verksamhet har fortsatt att påverkas 
av den pågående pandemin för Coronavirus. 
Sommaren 2021 blev bättre än 2020 avseende båt- 
och husbilsgäster, vilka ökade med 52 % respektive 
55 %. Båda delarna var förmodligen en effekt av 
begreppet ”hemester” av svenska  besökare och att 
pandemin började klinga av under sommarmåna-
derna. En fortsatt  medlemstillströmning medförde 
både bättre beläggning i hamnen och ökade intäk-
ter för krankörning mm.

Slutförande av pontonbryggorna upprustning gjor-
des under vintern. Investeringen påbörjades i slutet 
av 2020. Marinan har övertagit hyran av den större 
båtförvaringslokalen där tidigare Eliassons Båtvarv 
hade båtar. Då transport- och kranservice redan 
utförs för de båtar som vinterförvaras där, var detta 
en naturlig utökning för hamnen. En specialbyggd 
transportvagn för ändamålet anskaffades och har 
utnyttjats flitigt redan under 2021.

Ett extra medlemsmöte hölls under hösten där en 
god uppslutning medlemmar beslöt anta styrelsens 
förslag till en ny miljövänlig kran för sjösättning och

upptagning. Kranen blir eldriven och stationär, s.k. 
pelarkran med telfer för att nå tillräckligt långt ut 
över vattnet.
 
Bidrag har beviljats av både Sparbanksstiftelsen i 
Varberg såsom sponsor till hamnen och av Läns-
styrelsen för miljöinvesteringar enligt reglerna för 
LOVA-bidrag. Kranen monteras under mars månad 
2022 och ska vara i full drift vid säsongsstarten.

Marinan har fortsatt med certifiering för Blå Flagg, 
vilket passar väl för föreningens miljöengagemang. 
Här har arbetet även gett förbättrade sorterings-
möjligheter för avfall och noggrannare rutiner för 
avfalls-hantering även på ställplatsen för vinterför-
varing av båtar.
 
Föreningens likviditet är god och investeringarna 
under 2021 har finansierats dels med kortfristiga 
lån och med egna medel. Vid årsskiftet uppgick 
likvida medel till 1 939 tkr och eget kapital till 1 059 
tkr. Medlemslånen från aktiva medlemmar uppgick 
till 3 670 tkr

Var väl förberedd inför sjösättningen

Sjösättning

• Kontrollera att vagnen är i 
ett körsäkert skick.

• Förbered båten med tampar både i för 
och akter.

• Var beredd med slippapper, skrapa, färg och 
pensel för att komplettera bottenmålningen.

• Var alltid minst två personer som kan styra 
båten när den hänger i kranen.

• Förbered båten med fendrar.
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Resultaträkning Utfall Budget Utfall Budget
Not 2020 2021 2021 2022

Intäkter
Försäljning drivmedel 982 496 1 000 000 1 102 682 1 100 000 
Båtplatsavgifter 1 195 346 1 202 000 1 274 081 1 335 000 
Medlemsavgifter 247 054 248 000 269 660 287 000 
Hyror och arrenden 382 016 435 000 559 026 744 000 
Sjösättning och upptagning 357 796 326 000 553 420 550 000 
Avgifter uppställningsplatser 461 539 499 000 456 365 487 000 
Husbilsuppställning 355 048 362 000 594 743 628 000 
Gästplatser 123 354 153 000 187 135 175 000 
Debiterade elavgifter 159 725 125 000 267 162 221 000 
Vakt- och arbetsplikt 32 920 30 000 38 300 40 000 
Intäkter från sponsorer 91 000 85 000 92 750 120 000 
Övriga intäkter 95 378 102 000 99 459 98 000 
Summa intäkter 4 483 672 4 567 000 5 494 783 5 785 000 

Kostnader
Inköp drivmedel -894 159 -900 000 -979 652 -990 000 
Arrenden och hyror -165 505 -163 000 -311 133 -434 000 
El, VA och renhållning -336 265 -370 000 -542 233 -544 000 
Reparation och underhåll -587 456 -365 000 -282 066 -401 000 
Förbrukningsmaterial o -
inventarier -175 294 -165 000 -190 182 -182 000 
Kostnader för transportmedel -200 289 -140 000 -146 699 -115 000 
Kontors- och datakostnader -233 121 -190 000 -233 171 -247 000 
Personalkostnader -1 045 653 -1 127 000 -1 159 489 -1 629 000 
Övriga externa kostnader -272 875 -268 000 -267 066 -305 000 
Avskrivningar av anläggningstillg. 1 -617 696 -686 000 -632 522 -786 000 
Summa kostnader -4 528 313 -4 374 000 -4 744 212 -5 633 000 

Resultat från verksamheten -44 641 193 000 750 571 152 000 

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 4 045 5 000 4 577 2 000 
Räntekostnader -69 292 -55 000 -58 794 -47 000 

Resultat efter finansiella poster -109 888 143 000 696 354 107 000 

Bokslutsdispositioner 141 000 -123 000 -6 000 28 000 

Årets resultat 31 112 20 000 690 354 135 000 

Årets skattekostnad 0 0 -120 813 -27 000 

Redovisat resultat 31 112 20 000 569 541 108 000 



5

Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
 
Tillgångar

Anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 2 481 048 2 745 334 3 018 198 
Bryggor och vågbrytare 3 2 360 315 2 500 067 2 516 753 
Inventarier, verktyg och installationer 4 890 469 500 555 649 522 
Andelar i ek. föreningar 5 11 800 11 800 11 800 
Summa anläggningstillgångar 5 743 633 5 757 757 6 196 273 

Omsättningstillgångar
Varulager 157 362 127 436 102 533 
Pågående arbeten 328 247 0 0 
Förskott leverantörer 440 418 0 0 
Kundfordringar 267 033 394 112 239 766 
Övriga fordringar 110 534 144 17 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 656 456 212 302 269 384 
Kassa och bank 1 289 352 714 527 371 816 
Summa omsättningstillgångar 3 249 401 1 448 521 983 516 

Summa tillgångar 8 993 034 7 206 278 7 179 789 

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Balanserat resultat 489 575 478 160 477 758 
Årets resultat 569 541 11 416 401 
Summa eget kapital 1 059 117 489 575 478 160 

Avsättningar
Periodiseringsfond 230 000 0 0 
Avskrivningar utöver plan 74 000 298 000 439 000 
Summa avsättningar 304 000 298 000 439 000 

Långfristiga skulder
Medlemslån 3 669 750 3 656 250 3 480 750 
Depositioner 502 000 493 500 444 000 
Kontokredit 0 0 0 
Lån 6 760 000 835 000 1 115 000 
Summa långfristiga skulder 4 931 750 4 984 750 5 039 750 

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 476 889 237 865 309 700 
Uppsagda och vilande medlemslån 276 750 245 250 296 354 
Kortfristig del av lån 6 320 000 280 000 280 000 
Skatteskulder 121 352 966 4 423 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 655 603 566 841 279 268 
Övriga skulder 847 574 103 031 53 135 
Summa kortfristiga skulder 2 698 167 1 433 953 1 222 879 

Summa eget kapital och skulder 8 993 034 7 206 278 7 179 789 
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Ett stort tack till våra sponsorerDen nya kranen

Nya kranen på plats
Beslut
Driftstörningar, höga underhållskostnader, oljeläc-
kage, koldioxidutsläpp, dålig kapacitet. Detta fick 
styrelsen att diskutera inköp av en ny kran. Man 
beslöt undersöka kostnaden och ekonomiska möj-
ligheter att köpa en permanent elkran. 
En arbetsgrupp bildades som fick i uppdrag att ta 
fram förslag. Kranen skulle vara svängbar med 
360 grader, lyfta 25 ton och vara utrustad med en 
mastkran, samt vara eldriven. Lyftvikten revide-
rades senare till 20 ton. Gruppen fick också som 
uppgift att söka lämpliga leverantörer och dämed 
också begära in offerter. Efter flera månaders 
jobb föreslog arbetsgruppen en pelarkran från det 
danska företaget DK Cranes. Den totala kostna-
den uppgick till 2 000 000 kronor.  
Vid ett medlemsmöte den 18 augusti presentera-
des styrelsens förslag. Till mötet, som hölls i Elias-
sons gamla båthall, kom ett 60 tal medlemmar.
För att bekosta kranen presenterades då tre finan-
sieringsalternativ. Ett alternativ utan bidrag, 

Bygget startar
Den 23 november påbörjades 
arbetet med att gräva gropen till 
kranfundamentet. Arbetet utför-
des av Varbergs Anläggnings-
service och av medlemmar.

Armerings-
konstruktionen
Armeringskonstruktio-
nen levererades genom 
medlemkontakter. In-
gjutningsgodset, som är 
fästpunkterna till kranen, 
levererades från DK Cra-
nes. Hela konstruktionen 
vägde 5,5 ton

Betongleverans
Förmiddagen den 25 
november kom den 
första leveransen med 
betong av totalt 103 
ton.

ett alternativ med bidrag på 500 000 kronor och 
ett alternativt med bidrag på 1 000 000 kronor 
från Sparbanksstiftelsen. Beroende på det even-
tuella bidraget presenterade då också höjningar 
av avgifterna. 

Stora bidrag från Lova  
och Sparbanksstiftelsen
Förutom ansökan om bidrag från Spabanksstiftel-
sen så söktes också ett miljöbidrag (Lova-bidrag) 
från Länsstyrelsen. Redan i oktotber kom det 
postiva beskedet från Sparbanksstiftelsen om ett 
bidrag på 1 000 000 kronor. I början av december 
kom också ett positivt besked från Länsstyrelsen 
att hamnen var beviljat ett bidrag på strax över    
1 000 000 kronor. Detta innebar att föreningens   
ekonomi fortfarande kunde vara stabil.
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Gjutningsarbetet
Gjutningen påbörja-
des omgående och 
gropen med  ar-
meringsställningen 
fyldes med 103 ton 
betong. 
Totalt väger hela 
bottenfundamentet 
drygt 108 ton.

Kranleverans
Kranen levererades 
från det danska före-
taget Dk Cranes tidigt 
onsdagen den 9 mars 
och montering starta-
de omgående.
Dk Cranes, som 
är specialiserat på 
kranar för marinor, 
har levererat ett 20-
tal kranar till danska 
hamnar. Detta är den 
första leveransen till 
Sverige.

Ytterst noggrant
Med precision lyftes 
kranpelaren och kra-
narmen för att passas 
in och skruvas fast.

Klar att användas
Ingemar, Morten och Kasper är personerna 
som slitit hårt några dagar för att få den nya 
kranen på plats. 

Den nya kranen

Nytt lyft-ok
Kranen är kompletterad med ett nytt CE-märkt 
ok som är anpassat till kranens kapacitet.

Certifierade kranskötare
12 kranskötare certifierades den 16 mars för 
handhavande av kranen.



8 8
8

Anders Dagefors

Vaktmästare

0340-849 80, anders@getteronmarina.se

Linda Svensson

Ekonom I Administratör
Linda kontaktas för bokning av sjösättning, 

upptag samt adminsitration av båtplatser. Linda 
ansvarar också för fakturering, bokföring m.m. 

för bokföring, fakturering m.m.

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 sköter externa 
kontakter och avtal. Företräder föreningen 

externt i allmänna frågor utanför ansvarsom-
rådena. Ansvar för utveckling av sponsor-

verksamheten. Ansvarar för brandskyddsor-
ganisation och utarbetar nödlägesplan.

Martin Corin

Sekreterare
Kallar till sammanträden, sammanställer 
dagordning samt upprättar protokoll vid 

styrelsens sammanträden samt ansvarar 
för föreningens IT-utveckling tillsammans 

med ansvarig suppleant. Ansvarig för 
medlemsregistret.

Martin Henningsson

Kassör

070-379 78 60

Hans Thomasson

Ledamot

070-323 06 60

Ansvarar för fastighetsförvaltning. Utarbetar 
budgetunderlag för investering och underhåll 

överstigande 25000 Kr. Leder och initierar 
underhåll och kontroll av mark, byggnader 
m.m. inkluderar VA, el, fiberanläggningar, 

renhållning och städning. Ansvarar för bygg-
nadernas larmanläggning.

Georg Nilsson

Ledamot

070-530 90 01

Ansvarar för intern och extern information, 
marknadsansvarig, administrerar hemsidan 
samt föreningens miljöfrågor och Blå Flagg 

kontakter. Ansvarar för kontakter med 
gästhamnsorganinstioner.

Anders Dagefors

Suppleant

070-538 16 82

Ansvarar för underhåll av bryggor, 
fördelning av båtplatser, drift av spolplatta, 

verkstad och inventarier m.m. samt 
ansvarig för maskinparken. 

Johan Wigelius

Ledamot, vice ordf.

070-654 64 32

Ansvarar för personal vaktorganisationen, 
bryggvärdar, vaktplikt och arbetsplikt, samt 

för drivmedelsanläggning. Planerar och 
leder underhåll och städning.

Jonas Lundström

Suppleant
Ansvarar för vinteruppställningsplatser, 

mastförvaringsplatser, husbilsställplatser, 
samt för rutiner för gäst- och husbilsavgifter, 
biljettautomater m.m. Upprättar debitering-
sunderlag för el, VA och övriga kostnader 

som skall fördelas för uppställningsplatsen.

070-404 00 82
sekreterare@getteronmarina.se

Styrelse

Personal

070-94 35 30

0340-849 80, info@getteronmarina.se

Ansvarar för handläggning och redovisning 
av ekonomiska frågor samt medverkar vid 

avtalshantering. Är också ansvarig för 
försäkringsfrågor och kontakter med 

sponsorer.
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Vårt båtliv får inte skapa negativa 
förändringar i den miljö vi lever i

Ditt ansvar
Vi har alla ett ansvar att varsamt hantera den 
miljö som vi lever i. Vi ska med rent samvete 
lämna efter oss en ren natur till våra komman-
de generationer. 

Bottenfärger
Traditionella båtbottenfärger med biocider är 
giftiga för växter och djur som finns i vattnet 
runt båten.
Bottenfärger för yrkestrafik får inte användas 
på fritidsbåtar.
TBT (tributyltenn) började användas i båtbot-
tenfärger på 60-talet. Det är ett av de farligare 
ämnen människan framställt och det bör han-
teras med stor aktsamhet. TBT i båtbottenfär-
ger för fritidsbåtar förbjöds 1989.

Bottenrengöring / färgborttagning
Bottenfärgssediment får inte komma ut på 
marken.
Vid slipning, blästring och skrapning: 
Täck marken. Täck båten med plast som 
tejpas mot skrovet och mot marktäckningen. 
Använd skyddsutrustning!
Gelbehandling (färgborttagning):
Under båten läggs heltäckande marktäckning. 
Använd skyddsutrustning!

Den gamla ”tvåtaktaren”
Gamla båtmotorer som är miljöbovar måste 
bort enligt ett åtgärdsprogram från Havs- och 
vattenmyndigheten. Förbränningen av bränsle 
är dålig. Cirka en fjärdedel av bensinen går 
rakt ut i vattenmiljön tillsammans med avga-
serna. Detta gör en mycket stor påverkan på 
både växter och djur i havsmiljön.

Getterön Marina och miljön

Toalettavfall
Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall 
från fritidsbåtar i vattnet. Förbudet gäller alla 
fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela 
Sveriges sjöterritorium omfattas. 

Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall som oljor, oljefilter, färgrester, 
färgburkar och batterier lämnar du i huset för 
MILJÖFARLIGT AVFALL vid parkeringsplat-
sen. Övrigt avfall sorterar du i avfallsanlägg-
ningen vid grillplatsen.

Bottentvätt
Båtbotten rengör du alltid med högtryckstvät-
ten på spolplattan. Här renas spolvattnet från 
sediment som är mycket skadliga för både 
land- och vattenmiljön.

Läs mer på getteronmarina.se/var-miljo/ vilka lagar och regler som gäller som gäller 
när du hanterar miljöfarliga produkter
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Varberg

Getterön

Ett stort tack till våra sponsorerEtt stort tack till Getterön Marinas sponsorer
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Krav på medlemskap i antingen VSS eller VBK

Medlemsavgift Getterön Marina   595:-

Medlemslån  9 000:-

Bryggplatsavgifter
Bryggplatser Bredd /säsong
E, F  5,5 m 5 825:-
F 5,0 m 5 360:-
A, E, F, D 4,5 m 4 880:-
B, C, D, F 3,5 m 4 030:-
G, H 3,0 m 3 180:-
G, H 2,5 m  2 340:-
Klövabryggan 2,5 m 2 340:-
Svajplats  840:- 

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 1 450:- 1 970:-
B >18-30 m2 1 680:- 2 325:-
C >30-45 m2 2 010:- 2 780:-
D >45-60 m2 2 340:- 3 245:-
E >60-75 m2 2 670:- 3 590:-
    >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:- 1 000:-

Mastförvaring i mastskjul
 Medlem Övriga
Mastförvaring 510:- 745:-

Sjösättning / Upptagning / gång
Vikt Medlem Övriga
0 - 3 ton                      615:- 1 170:-
3 - 10 ton 735:- 1 295:-
10 - 13 ton 860:- 1 420:-
13 > ton 985:- 1 550:-
Tillägg ej ord. tid 510:- 680:-
Av- /påmastning  0 - 3 ton 615:- 1 170:-
Av- /påmastning  3 - 10 ton 735:- 1 295:-
Av- /påmastning 10 - 13 ton 860:- 1 420:-
Av- /påmastning 13 > ton 985:- 1 550:-
Tagg ramp/bom. deposition 125:- 125:-
Tagg ramp/bom årsavgift 500:- 1 100:-
Rampavg, / gång 55:- 55:-
Timkostnad kranlyft 615:- 955:-

Traktortransporter / gång
Omfattning Medlem Övriga
Till och från 
uppställningsplats 305:- 420:-
Kran till tvätt 145:- 180:-
Parkering till kran 145:- 180:-
Inkörning i skjul 145:- 180:-

Avgifter hydraulvagn Medlem Övriga
Transport 0 - 3 ton 700:- 800:-
Transport 3 - 10 ton 900:- 1 000:-
Transport 10 - 13 ton  1 000:- 1 200:-
Transport 13 > ton  1 100:- 1 300:- 
Timkostnad H-vagn 615:- 955:-
Tid spolplatta 205:- 320:-
Tvätt GM-personal 410:- 640:-

Övriga avgifter
Elavtal vid bryggplats / år  610:-
Elmätare, depositionavgift   1 500:-
Elmätare, årsavgift             360:- 
Tagg till toa/dusch  235:-
Ej återlämnad nyckel vid uppsägning 350:-
Radiosändare grind uppställningsplats 800:-
Bodar   305:-
Friköp av arbetsplikt  2 090:-
Friköp av vaktplikt  2 400:-
Utebliven vaktplikt  3 000:-

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

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:-

Gästhamsavgifter inkl. el

Högsäsong  (1 juni- 31 aug.)
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  (1 juni - 31 aug) 270:-
Övrig tid 210:-

Avgifter 2022

Avgifter för gäster 2022
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Ett stort tack till våra sponsorerEtt stort tack till Getterön Marinas sponsorer

Gästavgifter

Gästavgifter
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www.getteronmarina.se 
info@getteronmarina.se
0340-849 80, 0725-21 75 51
Getterön Marina, Änggärdevägen 1, 432 93 Varberg 

2017 #1

Kopplingsinstruktion för elanslutning

Regler för användning av el och elsäkerhet (2006-03-27)

Allmänt:
Elsäkerhetsverkets skötselföreskrifter ELSÄK-FS 1995:5 gäller.
All elförbrukning ska begränsas till nödvändigt behov med tanke på de elkostnader 
som kan drabba föreningen vid onormalt utnyttjande.

För att få ansluta el måste man:
• Följa utfärdade regler om hur elen får och skall användas.
• Som båtägare ansvara för eventuella skador på annans egendom som kan 

härledas till felaktig elinkoppling.
• Kontrollera båtens elsystem regelbundet så den följer elsäkerhetsföreskrift-

erna.
• Endast använda lämplig oskadad elmaterial, förlängningssladdar av rätt 

kvalitet mm.
• Anmäla uppmärksammade fel och brister till styrelsen/hamnkontoret.
• Själv stänga av anläggningsdel som verkar farlig eller markera den med 

varningsanslag, om ansvarig inte kan nås.

Följande gäller i och inom Getterön Marina.
• Inkoppling av el vid bryggorna får ske enligt två alternativ.
• Medlemmar och gäster som erlagt platsavgift:
• El till båten får vara ansluten när någon ur besättningen befinner sig i båten 

eller inom hamnområdet.
• Medlem som mot avgift tecknat avtal för elinkoppling:

• El får vara ansluten även när besättningen inte är närvarande. Speciell 
märkning erhålls av hamnkontoret. När båten är obemannad får inkopplin-
gen endast förse mindre förbrukare typ batteriladdare, kyl o dyl. ej värmare.

• Anslutningskabel ska ha utförande som beskrivs på följande sidor.
• Användning av mobil utrustning för laddning av batterier eller liknande samt 

användning av elverktyg kan ske i båt som på land under förutsättning att 
apparater och kablar är av godkänt utförande och oskadade.

• Anslutningskabel får ej vara spänningssatt om den inte är ansluten till båt.
• Då båten står på uppställningsplatsen får el bara vara inkopplad när man 

befinner sig i båten eller dess närhet.

Anslutningskabel till fritidsbåt
• Stickpropp och apparatanslutningsdon skall vara för industribruk
• Anslutningskabel av typ mångtrådig gummikabel (RDOE (HO7RN-F)) skall 

vara utan skarv eller förgrening, max 25 meter.
• På båten skall apparatintag av industrityp användas, eller fast monterad 

anslutningskabel.
• Montering av stickpropp och anslutningsdon får göras av den som har nödig 

kännedom.
• Vid dylik montering bör beaktas att ansvaret för kopplingen åligger den som 

utfört montaget.

För att ansluta jordad stickpropp av standardutförande till industriuttag rekom-
menderas fabrikstillverkad övergångsadapter. Hemmagjorda övergångssladdar 
(Adapter) mellan industriuttag och jordad stickpropp i standardutförande är vid 
behov tillåtet för anslutning av båtar. Kabeln skall vara av gummi, typ RDOE, och 
kontakterna godkända av god kvalitet. För att undvika att skarvkontakten kommer 
i vattnet bör sladdlängden för adapter vara max 0,5 m.

Ny palisad

Elavtal

Har du elavtal?
Med elavtal kan du ha permanent el på båten. 
Utan elavtal får elen bara vara ansluten när någon 
finns ombord. Bor du längre i båten krävs elavtal.
Placera elavtalskvittot tydligt på sladden nära an-
slutningskontakten.

Höga elkostnader!
Elkostnaderna har stigit avsevärt sedan prislistan 
beslutades på höstmötet. Många har redan betalat 
sitt el-avtal. Med aktuella höga elpriser bekostar 
inte avgiften för elavtalet det elpriset marinan får 
betala.
I årsmötets dagordning under ” Ärenden som 
styrelsen vill bringa under mötets beslut.” kommer 
frågan att diskuteras.

Ny palissad vid servicekajen
Palissadvirke av impregnerad 
Gotländsk kärnfura.

Den gotländska kärnfurun tas ur kärnan på furor 
som växt långsamt i karg jordmån, vilket gör den 
särskilt mättad på hartz och kådämnen, och där-
med tung. Virket är tillsågat och därefter impreg-
nerat för att ge absolut bästa hållfastheten. 

Palissadvirket är sponsrat av gotlandsföretaget 
Gotlandsflis AB.
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Använd uppställningsplatsen som 
långtidsparkering i sommar
Räknar du med att vara ute med 
din båt under några dagar, en 
vecka eller mer i sommar, använd 
då uppställningsplatsen som 
långtidsparkering.
Under högsommaren brukar 
hamnens parkering vara överbe-
lastad. Vi kan här hjälpas åt att 
ge plats för bilar som bara har be-
hov av en kortare parkeringstid.

Skrovskyddsduk

Sommarparkering

Skrovskyddsduk istället för att bottenmåla

Skrovskyddsduk är en flytande 
specialpresenning som skyddar 
din båtbotten mot havstulpaner, 
snäckor och alger.

Skrovskyddsduken placerar du 
på din båtplats och fäster i bryg-
ga samt t.ex. Y-bommar. När du 
ska lägga till din båt, kör du helt 
enkelt upp på duken. Där vilar 
båten sedan tryggt och skönt. 
Direktkontakten mellan skrov

duk och båtbotten gör att havstul-
paner och alger inte vill växa där!

När du ska ta en tur backar du ut 
som vanligt. Enkelt, smidigt och 
skonsamt för miljön!

Du slipper miljöfarliga bottenfär-
ger, som läcker giftiga ämne (bl.a. 
koppar och zink) till havet och föro-
renar båtuppställningsplatser.

15% rabatt
Som medlem i Getterön 
Marina får du rabatt om du 
köper skrovskyddsduk hos 
Clean Marine.
Pris exempel: 5m, 7565 kr 

Läs mer på: 
getteronmarina.se-
Medlemsinfo-Erbjudande

FAKTA
Passar motorbåtar upp till 10 m 
med planande eller halvplanande 
skrov samt utombordsmotor eller 
inu-drev.
Passar till alla typer av båtplat-
ser. Principen är att du behöver fyra 
fästpunkter; två fram och två bak, som 
håller duken på plats.
Stark – perfekt både till ost- och 
västkusten.
Svensktillverkad samt måttanpas-
sad för att spara på material och 
minska vikt.
Livslängd: ca 10 år vid normal an-
vändning.


