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Vi tackar alla medlemmar för ert agerande och stöd som 
lämnats på olika sätt till styrelsen.     
 
Styrelsen har arbetat intensivt under 2012 med vattenrätts-
frågan och dess handläggning. Det har varit ett arbete som 
bedrivits med många inblandade.     
Kullaviks Hamn har haft ett gott förhållande med huvud-
delen av inblandade parter under den här processen. Det är 
tråkigt att vi ännu inte funnit en slutlig lösning i ärendet. 
Vattenrättsägarna har högt ställda ekonomiska krav. 
Kommunen har haft en ovilja att se konsekvenserna av att 
de sålt ett markområde som innehåller båtplatser som lig-
ger på annans vatten. I detta arbete har det varit viktigt för 
styrelsen att ta till vara vår förenings intresse och framförallt 
medlemmarnas ekonomiska intresse.    
 
Jag hoppas nu att 2013 kommer att bli ett bra båtår för alla 
och där vi kan koncentrera oss på det som är föreningens 
kärnverksamhet.     

1. Claes Wittboldt, ordförande
Bosatt i Kullavik sedan 1975

2. Håkan Berntsson, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1970

3. Christina Brodd, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1988

4. Ola Johansson, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1968, året runt sedan 1986

5. Greger Stadenfeldt, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1992. 

6. Ove Svan, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1966

7. Tomas Jange, suppleant
Bosatt i Kullavik sedan 1954, året runt sedan 1959

8. Ingemar Nordlund, suppleant
Bosatt i Kullavik sedan 1974

9.Göran Rehmberg, suppleant
Bosatt i Kullavik sedan 1954

10.Robert Rönnbom, suppleant
Bosatt i Kullavik sedan 1959

KULLAVIK HAMNS STYRELSE

Claes Wittboldt, ordförande, Khef

Ordförande har ordet  
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Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten. Därutöver har arbete skett i olika arbetsgrupper med   
delar av styrelsen inblandade.       
      
Arbetet med vattenrättstvisten har i huvudsak Claes Wittboldt, Greger Stadenfeldt samt Ove Svahn    
ansvarat för, men även övriga styrelsen har varit i hög grad inblandad. Vattenrättsfrågan har för     
styrelsen varit den överskuggande frågan inte bara i år utan de senaste åren. Alla i styrelsen har    
bidragit på ett föredömligt sätt.      

Under året har styrelsen arbetat fram en stämningsansökan som i paktiken var färdig att lämna in    
till Tingsrätten. I stämningsansökan gjordes tydligt föreningens anspråk mot kommunen. Föreningen    
gjorde gällande att kommunen inte bara har ett moraliskt ansvar utan även har juridiskt ansvar och   
ett skadeståndsansvar.

Under slutet av året, efter att kommunen tagit del av planerade stämning, upptog parterna
diskussioner om möjligheten att trots allt träffa en överenskommelse. I slutet av året träffades en
överenskommelse med Kungsbacka kommun. Det är dock inte slutet på detta ärende utan början på 
en vidare handläggning.

Det som varit ett stort besvär är den långsamma handläggningen i flera avseenden. Styrelsen utgår
från att den nu träffade överenskommelsen är vägledande för kommunen och de åtgärder som
kommunen nu tänker genomföra. Styrelsen har fått försäkrtingar om att ärendet skall handläggas 
skyndsamt  av kommunen och kommunens juridiska ombud. Vi hoppas att detta kommer att 
visa sig i handläggningen.

Styrelsen informerar
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Styrelsen föreslår följande dagordning:   

§ 1 Öppnande av stämman och fastställande av dagordning.  

§ 2 Val av ordförande vid stämman.  

§ 3 Val av protokollförare.  

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare  

§ 5 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.  

§ 6 Fastställande av röstlängd.  

§ 7 Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2012.  

§ 8 Revisorernas berättelse.  

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning.  

§ 10 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.  

§ 11 Beslut med anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen.  

§ 12 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.  

§ 13 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.  

§ 14 Val av styrelsens ordförande.  

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.  

§ 16 Val av revisorer jämte suppleanter.  

§ 17 Val av valberedning.  

§ 18 Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde.  

§ 19 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår . 

§ 20 Fastställande av medlemsavgifter samt hyror för ett år för de olika båtplatsklasserna  

 och övriga tjänster föreningen tillhandahåller.  

§ 21 Behandling av från medlem, enligt stadgarnas § 15, inkommen fråga.

§ 22 Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn.   

§ 23 Övriga ärenden.  

§ 24 Stämman avslutas.

 

Närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på föreningsstämman äger enligt stadgarna 

endast medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen.  

Kullavik den 15 februari 2013 

Styrelsen för 

Kullaviks Hamn ekon. förening 

Styrelsen för Kullaviks Hamn ekon. förening kallar 
härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 
14 mars 2013 kl. 18.30 i Kullaviksskolans matsal.    
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31 
Förvaltningsberättelse 2012

Under året som gått, har följande underhålls- och investeringsarbeten utförts, i enlighet med fastställd   

plan och budget. Här nedan redovisas en del av det som utförs.       
 
Hamnplan  
Två trädäck, ett mellan J och K bryggorna, samt ett mellan B och C bryggorna, har byggts för att bringa ordning på vårt 

större material ( t ex Y-bommar). En plats för cyklar med ett nytt cykelställ har ordnats. Hamnföreningens Friggebod har 

flyttats till hamnplanen mellan B och C bryggorna. Friggeboden är utlånad till Kullaviks Sjöscouter.    

Planeringsarbeten har fortsatt för sanitetspump, mastkran och spolplatta. Dessa arbeten ingår i det stora arbetet med 

kajen. Vidare avvaktas med kajarbeten mellan J, K och L bryggorna.    
Piren  
Nya blomsterlådor är placerade på piren. I anslutning till blomsterlådorna är bänkar uppsatta för att ytterligare göra det 

möjligt att samlas på piren. Stormen under hösten 2011 skadade räddningsstegen och plattform. Dessa har förnyats och 

fått en annan konstruktion, som vi tror skall stå emot nya stormar. En bit vid piren, har även asfalterats. Vi har reparerat 

och monterat en uttagsstople med tillhörande el-dragning.   

Brygga B 
Ett antal Y-bommar har bytts ut. Infästningarna till pontonerna har setts över. Byte av kablar mellan uttagsstolparna har 

skett samtidigt med förbättring av kabelskyddet. Kontroll av kättingar mellan pontonerna och ankare har utförts under 

året. Ett antal slitna kättingar har bytts ut.   

Brygga C   
Betongövergjutning av brodelen på C bryggan har utförts med ny armering och den är nu självbärande. Kontroll av 

kättingar mellan ponton och ankare har utförts under året. Ett antal slitna kättingar har bytts ut.   

Brygga D, E, F, G, H och J
Förnyat fäste med en ny förstärkt konstruktion av pontonen vid J bryggan. En ny landgång (en egen konstruktion) har 

monterats mellan två pontoner som förhoppsningsvis minskar slitaget. Kontroll av kätting mellan pontonerna och ankare 

har utförts under året. Ett antal slitna kättingar har bytts ut.     

Brygga K och L
Kontroll av kättingar mellan pontoner och ankare har utförts och ett antal slitna kättingar har bytts ut.   

Kontor
Mindre förbättringsarbeten har utförts på hamnkontoret.   

Kran
El-central på kranen vid hamnplan har reparerats efter vattenskada.   

Omdisponering av pontoner
I avvaktan på en lösning av vattenrätten så dröjer projektet med omdisponering av båtplatser   

med därtill hörande förändringar av bryggorna.   

Kullaviks Hamn ekon.förening orgnr 716408-2658
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Verksamheten i sammanfattning under räkenskapsåret
    

Drygt ett hundratal medlemmar har anmält att de tillfälligt under 2012 inte önskat utnyttja    

tilldelad båtplats, som då genom föreningen har hyrts ut i ”andra hand”.    

    

* Hamnen är medlem i Gästhamnsguiden.   

* Antalet gästdygn har varit  235 (215) st.   

* Antalet medlemmar uppgår vid verksamhetsårets utgång till  521 (524) st.        

* Fullt betalda medlemsinsatser är 544 (547) st.   

* Externa båtplatskön innehåller 452 (445) köande och internkön 132 (130) st.     
 
Uppskrivningsfond    

Uppskrivningsfonden uppgår till 12,8 miljoner efter att föregående års avskrivning på uppskrivnings-

fonden överförts till fritt eget kapital enligt Årsredovisningslagen kap. 4, § 8.      
     
Investeringar    

Föreningens investeringar under räkenskapsåret har uppgått till  515 (348) KKR.      
   
Rörelsekredit    

Föreningen har en checkkredit på 1,5 miljoner kronor och som säkerhet har lämnats     

pantbrev om 1,5 miljon kronor.        

Resultat    

Föreningens resultat efter finansiella poster uppgår till en förlust på 846 439 (förlust 810 185) SEK.   

          
Förslag till behandling av vinst/förlust
Föreningen redovisar 

Balanserad förlust -1 724 223 SEK

Överföring uppskrivningsfond 542 280 SEK

Årets förlust -846 439 SEK

Ansamlad förlust -2 028 382 SEK
   

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten 2 028 382 SEK, överförs i ny räkning. Samt att den del av    

uppskrivningsfonden som motsvarar avskrivningen på uppskrivningsbeloppet, 542 280 kronor, överförs 

till fritt eget kapital enligt Årsredovisningslagen kap. 4, § 8.        
  
Mijlöpåverkan
Föreningen bedriver ej anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.   

 

Resultatet av föreningens verksamhet samt ekonomiska ställning vid räkenskapsårets utgång framgår i 

övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.       
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Resultaträkning
Belopp i SEK
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   2012-01-01 2011-01-01
  Not 2012-12-31 2011-12-31
   
Rörelsens intäkter   
Årsavgifter båtplatser  1 289 680 1 238 032
Andrahandsuthyrning / Omflyttn avgift  234 617 145 200
Vinterliggare  54 000 50 400
Köavgifter  70 080 76 160
Gästplatsavgifter  35 480 31 870
P-avgifter  127 673 148 253
El-avgifter  68 817 74 335
Medlemsavgifter  155 500 156 300
Övriga intäkter  29 262 25 240
   
Summa rörelsens intäkter  2 065 109 1 945 790  
 
   
Rörelsens kostnader   
Kostnader löpande hamndrift 3 -404 797 -660 482
Övriga externa kostnader 4 -691 247 -366 855
Personalkostnader 5 -592 104 -528 099
   
Summa rörelsens kostnader  -1 688 148 -1 555 436
   
Resultat före avskrivningar  376 961 390 354
   
Avskrivningar 1 -1 157 787 -1 131 777  

Resultat efter avskrivningar  -780 826 -741 423  
   
Finansiella poster   
Ränteintäkter och liknande intäkter  808 0
Räntekostnader och  liknande kostnader  -66 421 -68 762
   
Resultat efter finansiella poster  -846 439 -810 185
   
Bokslutsdispositioner  0 0
   
Resultat före skatt  -846 439 -810 185
Skatter 1 0 0
   
Årets resultat  -846 439 -810 185



9

Balansräkning
Belopp i SEK

     
 
 Not 2012-12-31 2011-12-31
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 1  
Byggnader och mark 6 10 969 115 11 219 996
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 11 878 658 12 270 172

Summa anläggningstillgångar  22 847 773 23 490 168
 
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar 1  
Kundfordringar  56 633 211 536
Övriga kortfristiga fordringar  47 982 34 469
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  52 711 57 710
Summa kortfristiga fordringar  157 326 303 715 
 

Kassa och bank  255 764 359 559

Summa omsättningstillgångar  413 090 663 274
 
SUMMA TILLGÅNGAR  23 260 863 24 153 442
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   
Eget kapital 8  
Bundet eget kapital   
Inträdesinsatser  51 500 51 500
Båtplatsinsatser  10 660 116 10 766 676
Uppskrivningsfond  12 830 888 13 373 168
Summa bundet eget kapital  23 542 504 24 191 344
Fritt eget kapital   
Balanserad vinst/förlust  -1 181 944 -914 039
Årets resultat  -846 439 -810 185
Summa fritt eget kapital  -2 028 383 -1 724 224
   
Summa eget kapital  21 514 121 22 467 120  
 
Kortfristiga skulder   
Förskott från kunder/medlemmar  7 010 5 197
Leverantörsskulder  85 347 110 019
Checkräkningskredit  1 500 000 1 500 000
Upplupna kostnader  97 918 24 111
Övriga kortfristiga skulder  56 467 46 995
   
Summa kortfristiga skulder  1 746 742 1 686 322
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  23 260 863 24 153 442 

Ställda säkerheter ,Pantbrev  1 500 000 1 500 000
Ansvarsförbindelser  inga inga
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Noter

Kullaviks Hamn ekon.förening orgnr 716408-2658

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper    
  
Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd.    
     
Fordringar    
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.    
 
Skatter    
Fastighetsskatten redovisas som övriga externa kostnader.    
    
Inkomstskatter    
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år  
 samt justering avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som 
enligt  föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket.    
     
Anläggningstillgångar    
Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda 
nyttjandetiden.     
När materiella anläggningstillgångars avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. 
Följande avskrivningstider tillämpas:    
  Antal år
Hamnbyggnaden  50
Hamnanläggningen  20
Maskiner, andra tekn anl  5
Datorer  3

Not 2  Ersättning till revisorerna  2012 2011
Revisionsuppdrag  0 0
Andra uppdrag  0 0
Summa  0 0

Not 3  Kostnader, löpande hamndrift i SEK  2012 2011

Underhåll/ reparation hamnanläggning  247 761 492 592
Vatten och avlopp  15 298 22 085
Renhållning, städning  41 605 30 115
El för drift  100 133 115 690
Summa kostnader löpande drift  404 797 660 482

Not 4  Övriga externa kostnader i SEK  2012 2011

Kostnader hamnexpedition  22 494 28 140
Bevakningskostnader  54 717 28 434
Fastighetsskatt  18 985 18 955
Redovisningstjänster  110 794 109 254
IT-Program/tjänster  18 193 12 968
Kostnader vattenrättstvist 1) 295 378 -
Konsultarvoden och övriga adm. tjänster  21 913 28 426
Övriga externa kostnader 2) 148 773 140 678
Summa övriga externa kostnader  691 247 366 855
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Not 4 forts. Specifikation av kostnader                                                          2012  
 
1) Spec. av  Kostnader vattenrättstvist   
 - Advokatkostnader   143 028
 - Konsultarvode i samband med värdering av hamnen  137 350
 - Övriga extrakostnader i form av porto, kuvert m.m.  15 000
   295 378
2) Spec. av  Övriga externa kostnader   
 - Förbrukningsmateriel   8 994
 - Arbetskläder och skyddsmateriel   11 724
 - Kontorsmateriel och trycksaker   15 245
 - Årsredovisning och kallelse inkl utskick och tryck    52 146
 - Porto   7 550
 - Försäkringskostnad   11 135
 - Telefon, datakommunikation och mobiltelefon   13 164
 - Bankavgifter   4 859
 - Övriga förvaltningskostnader   23 956
   148 773  
 
Not 5  Löner, andra ersättningar och sociala avgifter i SEK  2012 2011
  
Löner och ersättningar har uppgått till:     
Styrelsen   74 980 58 086
Övriga anställda   381 979 367 858
Summa löner och ersättningar   456 959 425 944

Sociala avgifter enligt lag och avtal   135 145 102 155
 Summa löner, andra ersättningar och sociala avgifter  592 104 528 099

Not 6  Byggnader och mark i KKR    
                               2012-12-31  2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden   5 875 5 875
Uppskrivning byggnader och mark   6 852 6 852
Inköp   0 0
Försäljning och utrangering   0 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde   12 727 12 727
     
Ingående avskrivning   1 507 1 256
Årets avskrivning   251 251
Utgående ackumulerad avskrivning   1 758 1 507
     
Redovisat värde för fastighet i Sverige   10 969 11 220
     
Taxeringsvärde för fastighet i Sverige   3 797 3 797

Not 7  Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar i KKR    
                               2012-12-31     2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden   9 412 9 064
Uppskrivning hamnanläggningen   8 148 8 148
Inköp   489 332
Inköp maskiner, andra tekn anl   26 9
Inköp datorer   0 7
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde   18 075 17 560 
   



Not 7  forts.   2012-12-31 2011-12-31
  
Ingående avskrivning   5 290 4 409
Årets avskrivning enligt plan, hamnanläggningen   890 870
Årets avskrivning enligt plan, maskiner, andra tekn anl  14 10
Årets avskrivning enligt plan, datorer   2 1
Utgående ackumulerad avskrivning   6 196 5 290 

Redovisat värde för maskiner och andra tekniska anläggningar  11 879 12 270

Not 8  Förändring eget kapital i SEK   
 
  Inträdes- Båtplats- Uppskrivn. Fritt eget  Summa
  insatser insatser fond kapital eget kapital
      
Eget kapital 2011-12-31  51 500 10 766 676 13 373 168 -1 724 223 22 467 120
Båtplatsbyten / betalda insatser   -106 560   -106 560
Avskrivning på Uppskrivningsfond    -542 280 542 280 0
Årets vinst/förlust     -846 439 -846 439
Eget kapital 2012-12-31  51 500 10 660 116 12 830 888 -2 028 382 21 514 121

Not 9 Anställda och styrelse    
   2012 2011
Medelantalet anställda   1 1
varav män   100% 100%

Styrelseledamöter   2012 2011
varav män   5 5
varav kvinnor   1 1
Totalt   6 6
     
Styrelsesuppleanter   2012 2011
varav män   4 4
varav kvinnor   0 0
Totalt   4 4
     

Kullavik 2013-02-15
     

Claes Wittboldt                               Christina Brodd                                                  Ove Svan  
Ordförande    
     

Ola Johansson                               Greger Stadenfeldt                                       Håkan Berntsson  
 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2013-02-16

Lennart Wiberg   Christer Nyberg   

Kullaviks Hamn ekon.förening orgnr 716408-2658
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Revisionsberättelse        

Till föreningsstämman i     
     
Kullaviks Hamn ekonomisk förening     
Org nr 716408-2658     
     
     
     
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Kullaviks Hamn    
 ekonomisk förening för år 2012. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och    
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen.     
 Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.   
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och    
 genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller     
 väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan     
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna   
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.  
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och    
 förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig    
 mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid    
 med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att    
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.    

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande   
bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.     
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.     
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för    
 föreningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens    
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.     
     
     
Kullavik den 16 februari 2013       
     
     
      

Lennart Wiberg                                          Christer Nyberg 



Styrelsens ledamöter väljs för en mandatperiod på två år. Detta 
innebär att ca hälften av ledamöterna blir föremål för omval varje år. 
Undantag från detta är föreningens ordförande, revisorer 
och revisorssuppleanter som väljs för ett år i taget.

Uppdrag Namn  Mandattid
  
Ordförande Claes Wittboldt Omval till 2014
  
  
Ordinarie ledamöter Håkan Berntsson Vald till 2014
 Ola Johansson Vald till 2014
 Ove Svan Omval till 2015
 Christina Brodd Omval till 2015
 Greger Stadenfeldt Omval till 2014 
 Jan Strömbeck Nyval till 2015
 Mats Pegelow Nyval till 2015
  
Suppleanter Tomas Jange Vald till 2014
 Göran Rehmberg Vald till 2014
 Robert Rönnbom Omval till 2015
 Ingemar Nordlund Omval till 2015
  
  
Ordinarie revisorer Per-Acke Jacobsson Nyval till 2014
 Christer Nyberg Omval till 2014
  

Revisorsuppleanter Stig Johansson Omval till 2014
 Benny Helgesson Nyval till 2014

Kullavik 2013-02-04  

Leif Danielsson       Anna de Sousa Mestre      Birgitta Bergqvist

Valberedningens förslag till 
ledamöter inför ordinarie 
föreningsstämma 2013-03-14
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Verksamhetsplan 2013
Avgifter
Styrelsen föreslår även för 2013 en höjning av båtpatsavgiften. Avgiften höjs för att kunna utföra   
förbättringar i hamnen, men också för att hålla god service. Den pågående vattenrättstvisten 
kommer  även framöver att förorsaka ytterligare kostnader.     
        
Omdisponering av pontoner   
Här avvaktar vi en lösning i vattenrättsfrågan. När vattenrätten är klarlagd kommer arbetet med tillstånd 
med mera att fortsätta.  I övrigt så ser vi över hamnens pontonplacering, efter de mätningar som gjorts 
rörande strömmar och bottevegetation.      
Det ingår i vårt fortsatta miljöarbete att följa upp den information vi nu har från vår  miljökonsekvens-
utredning över hamnen.      
       
Piren
Utefter barriären tillverkas och monteras bänkar, samt blomsterlådor.      
     
Hamnplan
Flyttning av miljö- och sopstation skall ske till det nya däcket mellan brygga B och C.  Då vi i dagsläget  
inte har klart med omdisponeringen av hamnytorna kommer vi under  mellantiden att bygga en 
materialgård som kan rymma vårt skrymmande material mellan miljö- och  sopstationen och brygga C. 
En cykelparkering arrangeras vid ångbåtsbryggan. Parkeringen förses med ett cykelställ som blir  
fast monterat utefter muren.  Förtstärkning av däcket vid kranen kommer att ske, då befintligt däck är
mycket dåligt.     
 
Bryggor
Arbete med förstärkningsarbete med en ny konstruktion för övergångarna mellan  pontonerna kommer 
att monteras.  Nya bommar kommer att monteras och ersätter de bommar som har rostat sönder. Det 
blir i år ett 30-tal nya bommar.  En ny skoning på D bryggan kommer att ske för att säkerställa bommens 
infästning.  

Under 2013 utför vi även underhållsarbeten i enlighet med budgetförslaget.     
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 Angivna värden är inklusive moms, (föregående års värde anges inom parentes)   

•	 Medlemsavgift	enligt	stadgarnas	§	7	300 (300) SEK   
•	 Båtplatsavgift	145 (135) SEK per kvm avgiftsyta.   
•	 Avgift	för	P-kort		300 (250) SEK   
•	 Avgift	för	sommarel	625 (625) kr per debiteringsperiod. 
•	 Administrativ	avgift	vid	tillfällig	omflyttning	till	större	båtplats	utgår	med	ett	tillägg	på	75	kr	per	kvm			 	
 erhållen tilläggsyta med en minimiavgift på 500 (500).      
•	 Köavgift	enligt	stadgarnas	§	4		200 (200) SEK   
•	 Omräkningstalet	för	medlemmarnas	maximala	värde	vid	försäljning	eller	byte	av	båtplats,	
	 enligt		stadgarnas	§	6,	föreslås	vara	1,365 (1,260) för 2013, avrundat till helt antal kronor.   
   
OBS! Vid betalning av fakturor senare än angivet förfallodatum debiteras en förseningsavgift på 200 SEK.   
   
Budget 2013 i KKR (exklusive moms)    

  Kostnader 
Intäkter  Löpande drift 
Årsavgifter båtplatser 1270 Underhåll / rep. hamnanläggn. -175
Andrahandsuthyrning 10 Vatten och avlopp -25
Vinterliggare 70 Renhållning städning -50
Köavgifter 70 El för drift -100
Omflyttningsavgift 25                              S:a löpande drift -350
Gästplatsavgifter 50                               
P-avgifter 150 Övriga externa kostnader 
Medlemsavgifter 105 Kostnader hamnexpedition -30
Övriga intäkter 30 Bevakningskostnader -50
                                           S:a intäkter 1 900 Fastighetsskatt -20
  Redovisningstjänster -95
  Revisionsarvode -30
  IT-Program/Tjänster -25  
  Övriga adm. Tjänster -25
Investeringar 2010  Övriga externa kostnader -155
Brygga B, byte av bommar 70                      S:a övr externa kostn. -430
Brygga C, byte av bommar 70   
Mur mot slipen 80 Löner och andra ersättningar 
Omdragning av el-kablar 80 Löner inkl. soc. kostnader -575
Fördelning vatten 20 Styrelsearvode inkl soc. kostnader -75
                              S:a löner och andra ersättn. -650
                
  Finansiella poster 
  Räntekostnader -60
  
  Avskrivningar 
  Byggnader och inventarier -650
  Uppskrivningsfond -542  
                                                                        S:a kostnader -2 682  
  
  Budgeterat resultat -402

  Budgeterat resultat exkl. avskrivning 
  på uppskrivningsfond 140  
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Intäkter  
Årsavgifter båtplatser 1440 
Andrahandsuthyrning 250 
Vinterliggare 55 
Köavgifter 70  
Gästplatsavgifter 35                               
P-avgifter 170  
El-avgifter 80  
Medlemsavgifter 155 
Övriga intäkter 25 
                                           S:a intäkter 2 280 
  
Investeringar 2013  
Hamnplanen 15
Piren 50
Brygga B 255
Brygga C 50
Övriga bryggor 10
Verktyg till hamnkontoret 40 
                                 S:a investeringar 420                        
   
  
 

Kullaviks Hamn ekon.förening orgnr 716408-2658

Styrelsens förslag till avgifter och budget för år 2013  
 



Motion till Kullaviks Hamns årsstämma mars 2013   

Beredning av inkommen motion:
Det har inkommit en motion till årsmötet 14 mars 2013 gällande de kösystem som Kullaviks Hamn ekono-
misk förening administrerar. Motionen föreslår att dessa köer skall göras, citat ”mer publika för att uppnå en 
högre tranparens och att man på ett tydligare sätt skall kunna få reda på vilken plats man har och hur man 
avancerar på listan”, slut citat. I förslaget ingår även att kölistorna skulle publiceras på föreningen hemsida 
och uppdateras varje kvartal.   
Redan idag erhåller de personer som står i ”externkön” sin köplats i samband med att årsavgiften  faktureras. 
Beroende på vilka personer som erhåller båtplats under året och vilka som urträder ut kön,( vilket man gör 
genom att ej betala årsavgiften), så kan vi inte uppdatera denna kölista mer än en gång om året. 
Den ”interna kölistan” avseende medlemmar som önskar byta båtplats administreras av hamnchefen. Förutom 
namn och anmälningsdatum, finns uppgift om önskad storlek på båtplats och båttyp. Dessa önskemål kan 
förändras över tiden och medlemmarna måste själva inkomma med uppdatering till hamnchefen.   När en båt-
plats blir ledig erbjuds alltid en medlem i internkön platsen med beaktande av medlemmens båtplatsönskemål. 
Detta innebär att även om man har nummer 1 i internkön, så erbjuds man bara platsen om kriterierna passar. 
Det är därför inte meningsfullt att publicera denna lista offentligt. Men om en medlem önskar få reda på hur 
många som står i kö för en ”pirplats” och vilken plats han själv har kan hamnchefen lämna uppgift om detta.
Styrelsen har av flera skäl valt att inte publicera personuppgifter på föreningens hemsida. Bl.a. av integri-
tetsskäl och att vi idag har en heltidsanställd hamnchef som lätt kan förse föreningens   medlemmar med 
information kring dessa frågor. 
En offentlig publicering skulle också innebära att vi måste ta hänsyn till de regler som gäller i  Personupp-
giftslagen (PuL). Det skulle förmodligen innebära betydligt ökade kostnader för föreningen.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att motionen avslås.



Särskilda bestämmelser

Inledande bestämmelser      

§ 1
Båtplatsinnehavaren i Kullaviks Hamn ekonomisk förening (KHef) eller annan som av styrelsen upplåtits rätt nyttjande av 

båtplats (båtplatsinnehavaren) äger rätt till nyttjande av båtplats (förtöjningsplats) i Kullaviks hamn. För detta nyttjande av 

båtplats gäller dessa av föreningsstämman utfärdade särskilda bestämmelser.

§ 2
Båtplatsinnehavaren äger rätt att disponera tilldelad båtplats under båtplatssäsongen, som gäller från 25 april till och 

med 15 november. Båtplatsinnehavaren som ej önskar att utnyttjas sin plats skall anmälas detta till styrelsen senast den 

1 mars. Därvid gäller att Båtplatsinnehavaren kan återfå den årliga båtplatsavgiften, under förutsättning att styrelsen kan 

upplåta båtplatsen till någon annan under båtplatssäsongen.

§ 3

Hamnchefen är styrelsens representant i hamnen.

Avgifter

§ 4
Avgifter utgår enligt vid varje tidpunkt gällande av föreningsstämma och/eller styrelse fastställd taxa.

Avgifterna skall inbetalas till KHef i enlighet med utfärdad faktura och inom den på fakturan angivna tiden. Är 

beloppet ej KHef tillhanda vid angiven tidpunkt, äger KHef  rätt att debitera dröjsmålsavgift samt lagstadgad 

ersättning för skriftlig påminnelse. 

Vidare gäller att Båtplatsinnehavaren/hyresman inte har rätt att disponera /utnyttja båtplatsen eller annan tjänst 

avgiften avser innan avgiften har betalats.

Avgifter, som inte faktureras av KHef inkasseras av hamnchef eller den styrelsen utser.

Om Båtplatsinnehavaren får möjlighet att disponera ny eller annan båtplats under pågående säsong sker avgifts-

debitering från den dag erbjuden båtplats accepteras av Båtplatsinnehavaren.

För varaktig anslutning till KHefs eluttag i hamnen gäller särskilda avgifter.

För vinterliggare (16/11 – 24/4) gäller särskilda avgifter.

För gästplatser gäller särskilda avgifter. 

Driftsföreskrifter      

§ 5
Den som disponerar båtplats skall:

*  till styrelsen anmäla varje ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer. 

*  inte utan styrelsens medgivande i varje särskilt fall, överlåta, utlåna, uthyra, eller annorledes 

 upplåta tilldelad båtplats.

*            På båtplats förtöja båt som för båtplatsen är lämplig.

*  då båtplatsen inte utnyttjas skall den upplåtas till Khef för uthyrning till gästande båtar. 

*  parkeringskort skall anbringas väl synligt på plats i fordon. I annat fall kan felparkeringsavgift  komma att utgå.

*  ha en nöjaktig försäkring tecknad för båt och utrustning

*  se till att hålla båten tillfredsställande förtöjd, förtöjningsändar och annat material är i fullgott skick,  båtfjäder  

 används för större och tyngre båtar samt av hamnchefen underkänt förtöjningsgods omedelbart utbytes 

*  iaktta hastighetsbegränsningen inom hamnen till högst 3 knop

*  inte placera jollar och o dyl på bryggor där det inte är avsett för detta

* lägga sopor i härför avsedda behållare.

 Uppställning och parkering av fordon, (båtvagnar o dyl) får endast ske inom markerade parkeringsrutor.
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§ 6
Båtplatsinnehavaren eller nyttjanderättshavare äger rätt att med egen båt utnyttja förtöjningsplatsen från och med 

25 april fram till uppläggningsdagen, dock längst till 15 november. Hamnkapten kan för varje särskilt fall medgiva 

längre nyttjanderättstid.

Vid båtplatssäsongens utgång skall båten vara avlägsnad från förtöjningsplatsen liksom allt förtöjningsgods.

Båtplatsinnehavaren skall, om styrelsen så påfordrar, överflytta båten till annan båtplats inom hamnen.

Anslutning till KHefs el-uttag får endast ske för elektriska handverktyg och då ansvarig person uppehåller sig i 

båtplatsens närhet.

Båtplatsinnehavaren som vill lämna båten med el-anslutning skall lösa en särskild avgift för detta. Avgiften erläggs 

till hamnchefen och Båtplatsinnehavaren får en dekal som visar att elavgiften är betald. Dekalen skall placeras väl 

synlig på båten. Saknas el-dekal, har hamnchefen rätt att bryta strömmen till båten.

Om föreningen inte i tid tillhandahåller tilldelad båtplats, eller tillfällig likartad båtplats, har Båtplatsinnehavaren rätt 

till nedsättning av avgift som svarar mot förseningen. Sådant dröjsmål, som orsakats av myndighets åtgärd, strejk, 

lockout, väderlekförhållande eller annan sådan omständighet, som föreningen ej råder över, ger dock ej Båtplatsin-

nehavaren rätt till nedsättning av avgift.

Gästplatser    

§ 7

Hyra av båtplatser sker på följande villkor;

Ansvar för skötsel och drift av båtplatser i Kullaviks hamn åvilar styrelsen i föreningen.

Förtöjning i hamnen sker på eget ansvar och egen risk. Föreningen, styrelsen eller hamnchefen ansvarar inte för 

skada eller förlust som förorsakar eller förorsakas av gästande båt eller dess besättning.

Hamnavgift erläggs enligt taxa i förskott mot kvitto.

Den som besöker gästhamnen i Kullavik skall visa hänsyn mot sin omgivning

Detta innebär bl a:

*  att toaletter med direktutsläpp inte får användas,

*  att grill får användas inom hamnområdet på anvisad plats eller efter hamnchefens medgivande,

*  att gemensamma utrymmen i land toaletter, duschar m m lämnas i samma skick man önskar finna dem i,  

*  att sopor skall läggas i avsedda behållare,

*  att miljöfarligt avfall ej får läggas i de vanliga behållarna utan skall lämnas på miljöstationen,             

*  att tystnad skall iakttas mellan kl 22.00 – 06.00,

*  att uppmärksamma övriga anvisningar enligt uppsatta skyltar och anslag inom hamnområdet.

Viktig information till dig som är medlem 

Medlem, som inte önskar att utnyttja tilldelad båtplats för egen båt under säsongen 2013, skall 
omgående meddela föreningen detta.
Om sådan anmälan görs senare än 31 mars skall utsänd faktura på båtplatsavgiften betalas, om 
inte annat överenskommes med föreningen. Förutsatt att föreningen kan hyra ut platsen i ”andra 
hand” kommer avgiften i så fall att återbetalas.

Egen andrahandsuthyrning utan föreningens medgivande är inte 
tilllåten enligt föreningens stadgar.
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Medlemskap
Arbete har pågått under 2012 för att bland annat förbättra rutiner vad gäller kontakt med 
medlemmar och uppdatering av adresser. Detta fortsätter under 2013. 

Aktiviteter under 2013

• 14 mars Årsstämma i Kullaviksskolan

• 30 april  Valborg på piren, Gubbröra sjunger in våren

• 6 juni Nationaldagsfirande

• September  Hamnloppet

• 31 december  Nyårsfirande på piren

Administration
Varje år är det mycket arbete för hamnkaptenen och övriga på grund av alla båtplats-
byten som sker. Om man inte skall nyttja sin båtplats under säsongen eller önskar byta 
till annan plats, önskar vi få in detta skriftligen via brev eller e-post så tidigt som möjligt. 

Medlemskommunikation
På hemsidan www.kullavikshamn.se förmedlar vi information så fort det finns 
något nytt att meddela.

Samverkan
Föreningen för regelbundna möten med övriga intressenter i hamnområdet. 
Till exempel KKKK och Kullaviks  Sjöscouter.

Övrig information 

Avsändare: 
Kullaviks Hamn ekon.förening
Box 68, 429 22 Kullavik

Vi önskar få in er e-postadress för att kunna göra utskick vid speciella tillfällen. Om du inte redan har lämnat den till 
hamnkaptenen så skicka ett mail till 
info@kullavikshamn.se


