
 

Förtydligande angående höjningen av hamnplatserna. 
 
 
Vi kommer i år, 2015, behöva att höja priserna med ca 500 kr/plats. Det som ökar våra 
kostnader och orsakar höjningen är: 
 
 

1. Arbetsmiljölagar - vi kommer att behöva köpa tjänster för att utföra arbete som vi 
tidigare gjorde själva helt enkelt för att vi inte får göra dom enligt lagen. 
 

2. Hamnadministration - styrelsen kommer fortsatt inte yrka på något arvode men 
kommer å andra sidan att endast handha styrelsefrågor. Vi kommer att köpa in tjänster 
för hamnadministration, dvs handhavande av platser, kontrakt, bokföring osv. 
 

3. Bygga kapital för investeringar - behovet att bygga u.t Östersund är stort, vi står 
även inför större investeringar då betongbryggorna i Östersund är från 50-talet och 
närmar sig slutet på sin livslängd. När det gäller Frösön krävs det även där stora 
investeringar då själva piren håller på att vittra sönder. Vi periodiserar vår vinst  
(200 000kr/år) på 5-år utan att betala skatt och använde sedan dessa pengar för 
investeringar.  
 

4. Ideell förening – vi är en ideell förening och inget bolag eller ekonomisk förening och 
skall därför inte vara vinstdrivande. Den föreslagna höjningen är endast för att vi ska 
kunna driva och underhålla hamnarna på ett för medlemmarna bästa sätt. 
Hamnplatspriserna har varit i princip oförändrade sedan 90-talet och att inte följa 
prisutvecklingen leder med tiden till förfall av hamnarna och det är ingen betjänt av. 
Målsättningen är ändå att erbjuda några av Sveriges billigaste hamnplatser och det 
kommer vi att leverera så länge vi driver detta som en ideell förening utan vinstsyfte. 

 
 
 



BUDGET 2015
 

INTÄKTER
  
Båtplatsavgifter  491,3
Medlemsavgifter  250
Ränte intäkter  15
  
 Summa intäker 756,3

KOSTNADER 

El/Underhåll/förbrukningsmaterial Östersunds hamn -44
 Frösö hamn -95,5
  
Diverse kostnader Datakommunikation, möten, försäkringar, programvara -41,7
 Kontorsmat./Telefon/Inkassoavg/Städning, lagerlokal, Porto,

Kostnad flotte/båt    -2
Redovisningstjänster & bankkostnader  -16,3
Hamnadministration   -150
Övriga kostnader     -20
Personalkostnader inkl sociala avg   -78
Avskrivningar maskiner o inventarier   -110
  
 Summa kostnader -557,5
  
 Beräknat Resultat 198,8



Båtplatsavgifter 2015
 

Priskategori  Hyra 2015 inkl moms o medlemsavgift

03. <2,01 x 6,0 m  1700 kr

06. 2,01-3,00 x 4,5 m  1700 kr

07. 2,01-3,00 x 6,0 m  1780 kr

08. 2,01-3,00 x 8,0 m  1860 kr

11. 3,01-4,00 x 6,0 m  1860 kr

12. 3,01-4,00 x 8,0 m  1940 kr

13. 3,01-4,00 x 10,0 m  2020 kr

17. 4,01< x 8,0 m 2020 kr

18. 4,01< x 10,0 m  2100 kr

19. 4,01< x 11,0 m  2100 kr

20. Kajspecial  2100 kr

21. Kajplats  2100 kr

23. Kajplats  2100 kr


