
 

 

Verksamhetsplan 2023 

 
Styrelse- och Ekonomiarbete under 2023 
Detta året kommer mycket av styrelsens arbete kretsa runt den framtida utbyggnaden av Östersunds hamn. 
Kön till en båtplats av våra hamnar växer fort och utbyggnaden anses vara ett måste för att kunna hantera 
efterfrågan.  
Största och viktigaste steget mot utbyggnad är att hitta ett bra samarbete med kommunen och att komma 
fram till en rimlig arrendeavgift eftersom detta är något som även påverkar de befintliga hamnarna. 
Föreningen eller kanske snarare kommunen har hittills saknat lite dokumentation gällande den befintliga 
hamnen så därför behöver styrelsen komplettera det godkända bygglovet med dels lite nya handlingar samt 
lite gamla kompletteringar. 
Planen är att utbyggnaden får en egen projektbudget och att samtliga kostnader som projektering och 
uppförande av den nya delen skall finansieras utan att påverka de kostnader befintliga platsinnehavare har 
idag. Dock kommer även avgifterna för de befintliga båtplatserna ses över, det är ca 15 år sedan vi höjde 
avgifterna och mycket har hänt på marknaden med priser sedan dess och senaste åren har el, drivmedel och 
byggmaterial stigit kraftigt, något som vi måste ta hänsyn till. 
 

Kansli och båtplatser samt tillsättning, 
Vi kommer fortsätta på den lite hårdare linjen som vi införde ifjol med ett kalendarium för 
båtplatsinnehavarna. Syftet med detta är att öka användningen av platserna som finns och i de fall de inte 
nyttjas skall de gå ut till andrahandsuthyrningen så att vi åtminstone kan erbjuda tillfällig plats till så många 
som möjligt. Faktumet att vi brutit isär kölistan och separerat de som vill byta plats gör också att vi kan ha 
årets första bytes-tilldelning tidigt och inte behöva ta tid för det under säsong och uppstart.  
En del av arbetet på kansliet kommer innefatta en bättre och smidigare ansökningsprocess för medlemskap i 
föreningen. 

 
Web 
Det ligger på styrelsens önskelista att utveckla en ny web men detta är enbart på förslag. Delar av vår 
webbplats idag är utdaterad 

 
Underhåll 
Eftersom det mest troligt blir en liten om organisering bland bryggorna på Frösön i samband med utbyggnad 
av Östersundshamn så kommer det endast bli fokus på att hålla en lättare underhållsnivå. Brygga 1-3 på 
Frösön har länge varit i behov av att bytas ut och oavsett vad som sker i Östersund så är datum för ett byte 
satt att allra senast ske våren 2024 

 



 
Utvecklingen nästa steg 
Utvecklingsplanerna kommer som nämnts tidigare att gå vidare. Planen i stora drag är att få ett startbesked 
och därmed kunna lägga i alla de nya bryggorna vid samma tillfälle, önskvärt maj 2024, för att sedan kunna 
bestycka dem med y-bommar, flottörer, pollare och annan infrastruktur i samband med att platser tilldelas.  
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