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Mats Pegelow
ordförande, Khef

Ett år går som bekant fort när man har roligt och jag kan titta tillbaka på ett spännande år som ordfö-

rande för Kullaviks Hamns ekonomiska förening. Det har varit oerhört stimulerande att tillsammans med 

den mycket kompetenta styrelsen få vara med om att utveckla vår hamn som är Kullaviks hjärta. Det är 

en stolt tradition och en god anda att förvalta vidare.

Jag tycker här att det är på sin plats att omnämna och skicka ett tack till de som lägger ner allt frivilligt 

arbete inte minst genom den hamngrupp inom styrelsen som tillsammans med hamnkaptenen under 

året, ser till att utföra alla förbättrings- och underhållsarbeten som gör att vi har en trevlig och funktio-

nell hamn. Det är åtskilliga timmar som läggs ner och på så sätt sparar mycket pengar åt föreningen. 

Det är många arbeten som egentligen aldrig syns. Ett exempel är bytet av vajrar som håller ihop de olika 

flytelementen, på den västra B-bryggan. De gamla hade rostat sönder och måste bytas. En veckas tungt 

arbete genomfördes som innebar att närmare 2 x 100 m vajer drogs ut under bryggan och fästes ihop 

med de olika bryggelementen.

Ett led i att ge något till alla var att vi anordnade Kullaviks Hamndag den 6 juni. Trots sommarens värsta 

regnoväder kunde vi samla ihop en stor skara Kullaviksbor som kom och gjorde dagen till en fest. Vår 

strävan är att utveckla hamnen till en naturlig samlingsplats och inte bara se den som en båtparkering. 

Samarbetet med de andra föreningarna i hamnen och båtvarvet är därför en viktig beståndsdel i detta. 

Vi har tillsammans startat ett visionsarbete för att se hur hamnen kan utnyttjas ännu bättre och på vilket 

sätt vår hamn kan följa med i tiden. 

Till båtsäsongen 2015 kommer en ny toalettömningsanordning att finnas på bryggan närmast hamn-

kontoret, eftersom man som båtägare inte längre får tömma toalettavfall i sjön. Man får dock fortfarande 

göra det men då 12 nm utanför kusten. Som hamn är man ålagd att tillhandahålla en tömningsanord-

ning. Tillsammans med Kullaviks Båtvarv anlägger vi en spolplatta som samlar spolvattnet vid upptag-

ning av båtar. Detta är också ett krav från och med 2015. 

Vår kompis Egon ställde också till en del oreda på piren i januari. Genom att vattenståndet var så högt 

trycktes vattnet upp underifrån mot asfalten och närmast pulvriserade den. Vi får nu reparera detta och 

tanken är att vi gör det så grundligt att denna situation inte ska kunna uppstå igen. Den yttre betong-

gjutna delen av piren klarade sig ju galant. Den fick sin smäll av Gudrun, och återställdes till ett numera 

klart bra fungerande skick.

Det är min och styrelsens stora förhoppning att 2015 ska bli ett bra båtår och att vattenrättsfrågan också 

kan komma till sin lösning (mer om detta på nästa sida). Kullaviks Hamndag kommer som nu traditionen 

bjuder, att hållas igen den 6:e juni.

ORDFÖRANDE HAR ORDET



Styrelsen har under året haft 11 styrelsemöten. Därutöver sker mycket praktiskt arbete uppdelat i olika 

arbetsgrupper med delar av styrelsen inblandade.  

Investeringsbehov   
Anledningen till att styrelsen valt att hålla årets föreningsstämma redan i februari beror på att piren är 

i stort behov av förbättringsåtgärder. Stormen Egon gick hårt åt piren och har nu gjort dessa arbeten 

akuta. Det finns även behov av ytterligare investeringar som styrelsen redovisar under verksamhetsplan 

för 2015. Styrelsen önskar därför att föreningsstämman godkänner budgeten för 2015 så att nödvändiga 

arbeten hinner färdigställas till båtsäsongstarten.  

Vattenrättsfrågan 

Den 17:e januari 2014 meddelade lantmäterimyndigheten beslut om marköverföring av den del av 

hamnen som Kullaviks Hamn olyckligtvis inte fått vattenrätt till, vid köpet 2001. 

Detta beslut hann inte vinna laga kraft utan kom att överklagas av motparterna, dvs de två markägarna, 

till Mark- och miljödomstolen. 

Den ena parten, markägaren Henricsson, har sedan dess återtagit sitt överklagande och detta beslut har 

vunnit laga kraft. Det innebär att bara den ena parten, markägaren Hermanö, är kvar som överklagande part.

Mark och miljödomstolen har nu kallat till sammanträde med sk syn den 3/3 2015, med berörda parter. 

Detta innebär att MoM nu kommer att ta upp ärendet till behandling. 

Det är vår förhoppning att de bedömningar som gjorts tidigare av oss, våra ombud, samt lantmäteriet 

står sig och att MoM kommer till samma slutsats och att överklagandet ogillas. 

Ersättningsfrågan kommer då att bli nästa naturliga del i processen. Lantmäteriet valde att dela upp 

handläggande i två delar.

Det avhysningsärende (dvs bortforsling av de berörda bryggorna) som ursprungligen lämnades in till 

kronofogden av de båda motparterna ligger kvar, men är vilandelagt tills vidare.

Vi hoppas således att 2015 äntligen ska ge oss rådighet över vattenområdet och att vi ska kunna lägga 

dessa processer till historien. Vi har i vilket fall i Kungsbacka Kommun (som sedan 2013 är hamnens 

förhandlingspart) ett ombud som är fast besluten att köra detta i mål så att Kullaviks Hamn ska kunna 

komma så bra ut som möjligt.

Övrigt
Vi har förrutom egna arrangemang varit medarrangörer till Kullaviks Hamnlopp och hjälpt till i samband 

med KKKKs kappseglingar. Kullaviks Hamn sponsrar från och med 2014 Sjöräddningsällskapet (SSRS).

Förslaget väcktes av medlem och röstades igenom på årsmötet 2014.
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EGONs framfart blev en dyster helg för Kullaviks Hamn.  Den förstörde stora 
delar av piren vilket innebär stora reparationsarbeten.

FOTO: Ingemar Nordlund
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STYRELSEN FÖR KULLAVIKS HAMN EKON. FÖRENING KALLAR HÄRMED TILL ORDINARIE 

FÖRENINGSSTÄMMA TORSDAGEN DEN 19 FEBRUARI 2015 KL. 18.30 I KULLAVIKSSKOLANS MATSAL.

     

§ 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 redovisning av vattenrättstvisten.  

§ 8 Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2014.  

§ 9 Revisorernas berättelse.  

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning.  

§ 11 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.  

§ 12 Beslut med anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen.  

§ 13 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.  

§ 14 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.  

§ 15 Val av styrelsens ordförande.  

§ 16 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.  

§ 17 Val av revisorer jämte suppleanter.  

§ 18 Val av valberedning.  

§ 19 Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde.  

§ 20 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.  

§ 21 Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn.  

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

§ 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 1 februari 2015 

Styrelsen för 

Kullaviks Hamn ekon. förening 
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STYRELSEN FÖR KULLAVIKS HAMN EKONOMISK FÖRENING FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING 

FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 - 2014-12-31.   

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten    

Föreningen driver och förvaltar båtplatser i Kullaviks Hamn (Kyviken) och har till ändamål att främja 

medlemmarnas ekonomiska intressen.    

    

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret    

Hamnens drift och underhåll har skett i enlighet med fastställd verksamhetsplan för 2014.    

I samband med detta arbete visade det sig att piren var i stort behov av ytterligare underhåll och att ett stort 

antal vajrar behövde bytas ut på pontonbryggorna. Byte av vajrar är genomfört och underhållet på piren har 

påbörjats. Vinterstormen ”Egon” gick hårt åt piren och ett omfattande reparationsarbete  måste omgående 

genomföras. Mer information finns i verksamhetsplanen för 2015.    

    

Medlemsinformation    

Drygt ett hundratal medlemmar har anmält att de tillfälligt under 2014 inte önskat utnyttja tilldelad båtplats, 

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

 - Hamnen är medlem i Gästhamnsguiden.    

 - Antalet gästdygn har varit 97 (139) st.    

 - Antalet medlemmar uppgår vid verksamhetsårets utgång till  516 (520) st.         

 - Fullt betalda medlemsinsatser är 539 (543) st.    

 - Externa båtplatskön innehåller 447 (448) köande och internkön 125 (123) st.    

    

Flerårsöversikt    

(SEK) 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning 2 325 143 2 162 551 2 037 396 1 920 550

Resultat efter finansiella poster 

exkl. avskrivning på uppskrivningsfond 121 879 25 463 -304 159 -267 905

Soliditet 91,6% 92,5% 92,5% 93%

    

Resultatdisposition    

    

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten disponeras enligt nedan:    

    

Balanserat resultat -1 460 640   

Årets resultat 121 879   

  -1 338 761   

Disponeras så att    

Balaneras i ny räkning -1 338 761   

  -1 338 761
 

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

av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 



RESULTATRÄKNING
Belopp i SEK
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  2014-01-01 2013-01-01
 Not  2014-12-31 2013-12-31
   
Rörelsens intäkter 1  
Nettoomsättning  2 325 143 2 162 551
Övriga rörelseintäkter  172 681 212 774

Summa rörelsens intäkter  2 497 824 2 375 325
   
   
Rörelsens kostnader   
Kostnader löpande hamndrift 2 -478 521 -378 585
Övriga externa kostnader 3 -639 230 -704 422
Personalkostnader 4 -585 440 -575 419
Avskrivningar av materiella    
anläggningstillgångar 5 -1 196 492 -1 183 440
   
Summa rörelsens kostnader  -2 899 683 -2 841 866
   
Rörelseresultat  -401 859 -466 541
   
   
Finansiella poster   
Ränteintäkter och liknande intäkter  1 335 398
Räntekostnader och  liknande kostnader  -19 877 -50 674
   
Resultat efter finansiella poster  -420 401 -516 817
   
Bokslutsdispositioner   
Övriga bokslutsdispositioner 6 542 280 -
   
Resultat före skatt  121 879 -516 817
   
Skatter   
Skatt på årets resultat  - -
   
Årets resultat  121 879 -516 817

Kullaviks Hamn ekon.förening orgnr 716408-2658



     
 
 Not 2014-12-31 2013-12-31
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark 7 10 467 349 10 718 233
Hamnanläggning 8 10 770 010 11 366 205
Maskiner och inventarier 9 66 818 24 301
   
Summa anläggningstillgångar  21 304 177 22 108 739

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  59 284 73 025
Övriga kortfristiga fordringar  75 891 18 121
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  75 022 94 123
Summa kortfristiga fordringar  210 197 185 269
   
Kassa och bank  4 414 4 414
Summa omsättningstillgångar  214 611 189 683
   
SUMMA TILLGÅNGAR  21 518 788 22 298 422
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   
Eget kapital 10  
Bundet eget kapital   
Medlemsinsatser  10 703 258 10 866 200
Uppskrivningsfond  11 204 048 12 288 608
Summa bundet eget kapital  21 907 306 23 154 808
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat  -1 460 640 -1 486 103
Årets resultat  121 879 -516 817
Summa fritt eget kapital  -1 338 761 -2 002 920
   
Summa eget kapital  20 568 545 21 151 888
   
Långfristiga skulder   
Checkräkningskredit 11 551 005 946 026
   
Kortfristiga skulder   
Förskott från kunder/medlemmar  2 000 5 710
Leverantörsskulder  286 834 50 674
Upplupna kostnader  58 307 90 357
Övriga kortfristiga skulder  52 097 53 767
   
Summa kortfristiga skulder  399 238 200 508
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  21 518 788 22 298 422
Ställda säkerheter   
Pantbrev  1 500 000 1 500 000
   
Ansvarsförbindelser  inga inga

BALANSRÄKNING
Belopp i SEK
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Redovisningsprinciper

Allmäna upplysningar
Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 

Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, vilket kan leda till bristande jämförbarhet mellan räkenskaps-

året och föregående räkenskapsår.      

     

Nyckeltalsdefinitioner     

Nettoomsättning     

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.   

Resultat efter finansiella poster     

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.   
  

Soliditet (%)     

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 

balansomslutningen.         
    

Not 1  Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 2014 2013
Årsavgifter båtplatser 1 502 169 1 383 010
Andrahandsuthyrning / Omflyttningsavgift 265 089 240 863
Vinterliggare 50 400 46 400
Köavgifter 68 800 72 51
Gästplatsavgifter 14 512 20 824
P-avgifter 194 818 163 668
El-avgifter 74 255 81 974
Medlemsavgifter 155 100 153 300
  2 325 143 2 162 551

Övriga rörelseintäkter 
Försäkringsersättningar 5 356 185 003
Kommunala bidrag 138 750 -
Övriga intäkter 28 575 27 771
  172 681 212 774

Summa rörelsens intäkter 2 497 824 2 375 325

Not 2  Kostnader, löpande hamndrift i kr 2014 2013

Underhåll/ reparation hamnanläggning 244 349 177 778
Dykarbeten  74 950 41 200
Vatten och avlopp 8 587 10 673
Renhållning, städning 51 284 34 696
El för drift 99 351 114 238
     
Summa kostnader löpande hamndrift 478 521 378 585
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Not 3  Övriga externa kostnader                                                     2014 2013  
Kostnader hamnexpedition 44 233 28 057
Bevakningskostnader 61 614 59 193
Fastighetsskatt 23 965 19 465
Redovisningstjänster 102 699 113 953
Revisionsarvode 20 570 22 250
IT-Program/tjänster 24 951 22 374
Kostnader vattenrättstvist                                                                    1) 151 803 286 973
Konsultarvoden och övriga adm. tjänster 23 188 13 313
Övriga externa kostnader                                                                     2) 186 207 138 844
     
Summa övriga externa kostnader 639 230 704 422
     
1) Spec. av Kostnader vattenrättstvist *)   
 
- Advokatkostnader  146 803 246 548
- Konsultarvode   - 30 425
- Övriga extrakostnader i form av porto, kuvert m.m. 5 000 10 000
  151 803 286 973
*) Försäkringsersättning har erhållits med 5.356 kr      
 
2) Spec. av  Övriga externa kostnader   
 
- Förbrukningsmateriel 8 771 3 216
- Annonsering och övrig reklam 12 327 11 658
- Sjöräddningssällskapet 5 000 -
- Hamndagen  11 000 -
- Arbetskläder och skyddsmateriel - 916
- Kontorsmateriel och trycksaker 17 977 22 194
- Årsredovisning och kallelse inkl utskick och tryck  61 635 52 160
- Porto 10 142 6 092
- Försäkringskostnad 14 538 13 929
- Telefon, datakommunikation och mobiltelefon 21 060 15 135
- Bankavgifter 13 812 6 647
- Övriga förvaltningskostnader 9 945 6 897
                                           

Not 4  Löner, andra ersättningar och sociala avgifter i kr 2014 2013 
 
Löner och ersättningar har uppgått till: 
Styrelsen  59 560 73 932
Övriga anställda  378 381 366 156
Summa löner och ersättningar  437 941 440 088

Sociala avgifter enligt lag och avtal  136 129 125 354
     
Summa löner, andra ersättningar och sociala avgifter  574 070 565 442
     
Anställda    2014 2013
Medelantalet anställda 1 1
varav män 1 1  
    
    11

186 207                              138 844
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Not 5  Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När materiella  anläggnings-
tillgångars avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde.  Följande avskrivningstider tillämpas:  
  
   Antal år
Hamnbyggnaden 50
Hamnanläggningen  20
Maskiner, andra tekn anl 5
Datorer 3

Not 6  Bokslutsdispositioner 2014 2013
Återföring avskrivning uppskrivningsfond mot eget kapital 542 280 -

Not 7  Byggnader och mark                              2014-12-31                2013-12-31

IIngående anskaffningsvärden 5 875 097 5 875 097
Uppskrivning byggnader och mark 6 852 000 6 852 000
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 12 727 097 12 727 097
     
Ingående avskrivning 2 008 864 1 757 982
Årets avskrivning 250 884 250 882
Utgående ackumulerad avskrivning 2 259 748 2 008 864
     
Redovisat värde för fastighet i sverige 10 467 349 10 718 233
     
Taxeringsvärde för fastighet i Sverige 4 119 000 4 119 000   
   

Not 8  Hamnanläggning        2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 10 265 448 9 821 042
Uppskrivning hamnanläggningen 8 148 000 8 148 000
Inköp 325 045 444 406
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 18 738 493 18 413 448
     
Ingående avskrivning 7 047 243 6 133 017
Årets avskrivning 921 240 914 226
Utgående ackumulerad avskrivning 7 968 483 7 047 243
     
Redovisat värde för hamnanläggning 10 770 010 11 366 205

Not 9  Maskiner och inventarier       2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 86 676 86 676
Inköp maskiner och inventarier 66 885 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 153 561 86 676
     
Ingående avskrivning 62 375 44 043
Årets avskrivning enligt plan, maskiner och inventarier 21 651 15 840
Årets avskrivning enligt plan, datorer 2 717 2 492
Utgående ackumulerad avskrivning 86 743 62 375
     
Redovisat värde för maskiner och inventarier 66 818 24 301

Kullaviks Hamn ekon.förening orgnr 716408-2658
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Not 10  Förändring eget kapital   
 
   Medlems- Uppskrivn. Fritt eget  Summa
   insatser fond kapital eget kapital

Eget kapital 2013-12-31   10 866 200 12 288 608 -2 002 919 21 151 889

Båtplatsbyten / betalda insatser   -162 942     -162 942 
Utnyttjande Uppskrivningsfond 2013    -542 280 542 280 0

Avskrivning på Uppskrivningsfond 2014    -542 280 0 -542 280

Årets vinst/förlust     121 879 121 879

Eget kapital 2014-12-31                                                                     10 703 258      11 204 048    -1 338 760       20 568 546

Not 11  Checkräkningskredit   2014-12-31   2013-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till   1 500 000 1 500 000
Utnyttjad kredit uppgår till 551 005 946 026

Tillgänglig likviditet 948 995 553 974   
 
Ställda säkerheter   
Företagsinteckning, Swedbank                                                        1 500 000                 1 500 000   
 

Kullavik 2015-02-01     

Mats Pegelow                                       Christina Brodd                                                Ove Svan  
Ordförande    
     

Ola Johansson                               Anders Halvor                                        Claes Berg

Ulf Wetterlundh                          Jan Strömbeck   

Vår revisionsberättelse har avgivits 2015-02-02

Per-Acke Jacobsson
Auktoriserad revisor                       Leif Danielsson   
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REVISIONSBERÄTTELSE                                                              sid 1 (2)       
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Per-Acke Jacobsson                                          Christer Nyberg
Auktoriserad revisor 



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 revisors-
suppleanter som väljs för ett år i taget.

Uppdrag Namn  Mandattid
  
Ordförande Mats Pegelow Omval till 2016 
  
Ordinarie ledamöter Christina Brodd Omval till 2017
  Ove Svan Omval till 2017
  Jan Strömbeck Omval till 2017
  Ola Johansson Vald till 2016
  Claes Berg Vald till 2016
  Anders Halvor Vald till 2016
  Ulf Wetterlundh Vald till 2016
  
Suppleanter Ingemar Nordlund Omval till 2017
  Robert Rönnbom Omval till 2017
  Tomas Jange Vald till 2016
  Gunnar Riksén Nyval till 2017
  
Ordinarie revisorer Per-Acke Jacobsson Omval till 2016 
  Leif Danielsson Omval till 2016 
  
Revisorsuppleanter Stig Johansson Omval till 2016
  Benny Helgesson Omval till 2016

Kullavik 2015-01-17  

Dan Manhed                Stephen Matiasson                 Jan Borre

Valberedningen meddelar samtidigt att Dan Manhed, Stephen Mathiasson och Jan Borre står till   
förfogande för omval.  

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL LEDAMÖTER INFÖR ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2015-02-19
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Piren 

Hamngruppen har under hösten genomfört förbättringsarbeten på piren. Det visade sig när man gjöt nya 

fundament, att piren är i stort behov av ytterligare underhåll. Planerat var att genomföra arbetena på piren 

senare, men vi kan inte skjuta upp det längre av säkerhetsskäl. Byte av bärbjälkar samt trädäck behöver göras.

Efter orkanen Egons framfart har ca 50 m av asfaltsbeläggningen spolats bort och en ny beläggning 

behöver läggas på.

Vår kalkyl för arbetena på piren är:    

Förstärkning av skoning samt rivning                                                              330.000:-

Stålkonstruktion                                                                                               250.000:- 

Trävirke                                                                                                             95.000:-

Diverse                                                                                                              25.000:-

                                                                                                                        700.000:- 

Av denna kostnad har vi tagit 100.000 :-  på  2014 års budget                    - 100,000:-

Kvar att budgetera för 2015                                                                                  600.000:-

Återställning av piren efter stormen EGON
Uppröjning samt utjämning av pirens yta samt ny ytbeläggning.

Återställning av elstolpar, brygga samt reparation av L-stöd                        ca 500.000:-

Förbättring av kajer samt omdisponering av pontoner (bryggor)
Vid årsmötet i mars år 2014 hade vi uppe detta till diskussion. Detta projekt som egentligen är uppdelat i två 

faser A och B, innebär förstärkning och förbättring av kajerna som utstrålar från hamnkontoret, de blir också 

mer ändamålsenliga. I projektet ingår också en omdisponering av pontonerna i detta område, dvs vi flyttar 

om delar av bryggorna så att vattenytan får en bättre disponering. I och med detta frigör vi yta som i slut-

ändan ger fler eller större båtplatser. 

Detta arbete planerar vi att starta med sent år 2015 för att det skall vara klart år 2017. 

Projekten tynger vår likviditet hårt i starten, men enligt våra kalkyler så ger omdisponering för båda faserna 

en god ekonomi och gör projektet i stort självfinansierande.

Fas A avses påbörjas sent under 2015 och påverkas inte av vattenrättsfrågans utgång och kan därför startas. 

Fas B går in på nämnda område men förhoppningsvis är frågan löst när det är dags att ta itu med denna. Det 

ska poängteras att hela detta projekt strävar efter bättre disponering av vattenytan så det är eftersträvansvärt 

i enlighet med tidigare inriktningar.

VERKSAMHETSPLAN 2015 
INVESTERINGSBEHOV 2015  

Kullaviks Hamn ekon.förening orgnr 716408-2658Kullaviks Hamn ekon.förening orgnr 716408-2658
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Vår kalkyl för spontning samt omdisponering av pontoner bygger på budgetofferter från december 2013.

Utgifterna fördelade på två etapper blir: 

Fördelade på etapp:      Etapp A beräknad kostnader på                         2.450.000:-

                                     varav 500.000:- år 2015

                                    Etapp B beräknad kostnader på                           850.000:-

                                            3.300.000:-

Oförutsedda kostnader är beräknade till ca:                                                    400.000:-

                                                                                                                      3.700.000.-

                                                                                 

Intäkter genom bättre utnyttjande av hamnens vatten :                     

Fördelade på två etapper:  Etapp A ger en beräknad intäkt på 1.380.000:-

                                           Etapp B ger en beräknad intäkt på             2.330.000:-                 

                                                                                                                                3.710.000:-

Investeringsbehov 2015

Således kan investeringsbehovet för 2015 sammanfattas enligt nedan, för Piren samt påbörjandet av fas A

Förstärkning med stålbalkar samt byte av trädäck på piren 600.000:-                                              

Återställning av piren efter stormen Egon *)                                                       250.000:-

Första delen av etapp A för spontning och omdisponering av pontoner 500.000:-

Övriga investeringar 2015  135.000:-

                                                                                                                      1.485.000:-

*) 250.000:- av beräknad totalkostnad på 500.000:- är reparation och kostnadsförs 2015.

Styrelsen undersöker för närvarande bästa finansieringslösning för kaj och omdisponeringsprojektet.

FOTO: Ingemar Nordlund



STYRELSENS FÖRSLAG TILL AVGIFTER OCH BUDGET FÖR ÅR 2015  
 

Angivna värden är inklusive moms, (föregående års värde anges inom parentes)   

•  Medlemsavgift enligt stadgarnas § 7 300 (300) kr för år 2015 och 2016.   

•  Båtplatsavgift 170 (155) kr per kvm avgiftsyta.   

•  Avgift för P-kort  350 (350) kr.   

•  Avgift för sommarel 700 (700) 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 kr.   

•  Omräkningstalet för medlemmarnas maximala värde vid försäljning eller byte av båtplats, enligt  

 stadgarnas § 6, föreslås vara 1,366 (1,366) för 2015, avrundat  till helt antal kronor.   

•  Lagstadgad påminnelseavgift på 60 kr debiteras vid utskick av påminnelser och dröjsmålsränta   

 ( referensränta + 8%) debiteras vid för sen betalning.    

•  Föreningen kommer under 2015 att erbjuda sina medlemmar E-post och E-faktura. 

 De som väljer att   även i fortsättningen få pappersfakturor, kommer  fr.o.m. 2016 att debiteras en 

 faktureringsavgift på 25 kr. 

Kullaviks Hamn ekon.förening orgnr 716408-2658
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Till er som ännu inte lämnat 
e-postadress, vänligen lämna 

den till khef@telia.com
För mer information om hamnens 

verksamhet besök vår hemsida 
www.kullavikshamn.se 

FOTO: Ingemar Nordlund



   
  
 
  
 
Kostnader 
Löpande drift                           
Reparation hamnanläggn. (Egon) -250
Underhåll / rep. hamnanläggn.   -155
Dykarbeten  -70
Vatten och avlopp  -25
Renhållning städning  -50
El för drift  -100
                                   S:a löpande drift -650
 
Övriga externa kostnader 
Kostnader hamnexpedition  -30
Bevakningskostnader  -60
Fastighetsskatt  -25
Redovisningstjänster  -90
Revisionsarvode  -25
IT-Program/Tjänster  -25
Advokatkostnader  -125
Övrida adm. tjänster  -25
Övriga externa kostnader  -195
                    S:a övr externa kostnader  -600
 
Löner och andra ersättningar 
Löner inkl. soc. kostnader  -575
Styrelsearvode inkl soc. kostnader -75
         S:a löner och andra ersättningar -650
 
Finansiella poster 
Räntekostnader  -50
 
Avskrivningar 
Byggnader och inventarier  -750
Uppskrivningsfond  -542
Återf. Uppskrivn.fond mot eget kapital 542
                                   S:a avskrivningar -750 

S:a kostnader  -2 700
 
Budgeterat resultat   -100 

  

 

Intäkter  
Årsavgifter båtplatser  1 700
Andrahandsuthyrning / omflyttn avg 300
Vinterliggare  50
Köavgifter  70
Gästplatsavgifter  25
P-avgifter   195
El-avgifter  80
Medlemsavgifter  155
Övriga intäkter  25
     S:a intäkter 2 600
 
Investeringar 2015 
Ny beläggning piren (Egon)  250
Piren  600
Spontning kaj  (Etapp A)  500
Isvattenpumpar  35
Sanitetspump  50
Verktyg till hamnkontoret  50
 S.a investeringar 1 485                        
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BUDGET 2015   (KKR)
(exklusive moms)



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.

Kullaviks Hamn ekon.förening orgnr 716408-2658
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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 2015, skall 
omgående meddela föreningen detta.

Om sådan anmälan görs senare än 31 mars skall utsänd faktura på båtplatsavgiften betalas. 
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.



*

SOMMAR, SOMMAR...

• 19 februari       Årsstämma i Kullaviksskolan 18.30
• 30 april  Valborg på piren
• 6 juni Kullaviks Hamndag med Nationaldags firande och knytkalas
• September  Exakt tidpunkt för Hamnloppet är ännu ej fastställt, 
  besök http://www.kullavikif.se för mer info
• 31 december  Nyårsfirande på piren
• Kappseglingar  För KKKKS seglingsarrangemang i hamnen 
  besök KKKKs hemsida

Aktiviteter 
2015 
Kullaviks Hamn
Välkomna!!

Avsändare:
Kullaviks Hamn ekon.förening

Box 68, 429 22 Kullavik

FOTO: Ingemar Nordlund


