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Förtydligande angående höjningen av hamnplatserna. 
Vi har i samband med att årets fakturor skickats fått många frågor angående höjning-
en av platspriserna och det finns naturligtvis ett antal anledningar till att vi behöver 
göra dessa justeringar på plats priserna. Här nedan kan ni läsa det som presentera-
des på årsmötet där medlemmarna fastställde årets prisnivå.

1. Arbetsmiljölagar - vi kommer att behöva köpa tjänster för att utföra arbete som vi 
tidigare gjorde själva helt enkel 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 tjäns-
ter för hamnadministration, dvs handhavande av platser, kontrakt, bokföring osv.

3. Bygga kaptial 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 vårt överskott 
(200 000kr/år) på 5-år utan att betala skatt och sedan använda 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.
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