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RENT VATTEN – SKÖNA BAD – GOD MILJÖ
KULLAVIKS HAMN EF
Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomiska förening önskar alla medlemmar ett Gott Nytt båtår. Även
år 2009 har inneburit mycket arbete och många härliga aktiviteter. Nedan följer lite information om
vad som hänt och vad som kommer att hända.
HAMNKONTOR
Efter mycket arbete från många håll är nu det nya hamnkontoret färdigt.
Det ligger mellan brygga C och brygga J.

Hamnkapten Janne Jange är där
alla vardagar 8-17
Telefon: 031-93 10 13
Mobil: 0706-31 68 80
e-post: info@kullavikshamn.se

PONTONER

Vi kommer att behöva en budget under 2010 för att reparera pontonerna på bryggorna
D och E, som är 40 år gamla.
De kraftiga vindarna under hösten har inte nämnvärt påverkat hamnen.
LOGO
Vi håller på att ta fram en logotyp för hamnen. Flera förslag har förekommit, men vi har inte antagit
någon ännu, utan fler förslag tas fram.

medlemsbrev

Kullaviks Hamn e f

Sid 2 av 3
2/2/2010

BÅTPLATSKÖ
I hamnen finns ca 550 båtplatser och sedan många år tillbaka finns det en båtplatskö för dem som
önskar båtplats. För närvarande är det ca 400 personer i denna kön och föreningen tar årligen ut en
avgift på 200 kr av dem som önskar kvarstå i kön.
GÅVA
Gun Paukku skänkte för ett tag sedan det stora ankaret som ligger på gräsmattan till vår förening. Vi
sätter nu upp en ny och korrekt skylt och lämnar över en blomma till Gun Paukku för att visa vår
uppskattning.
FLER KOMMANDE AKTIVITETER
•
•
•
•

30 april 2010 Manskör sjunger in våren Att sjunga in våren på Valborg är vanligt på många
håll i Sverige. Nu sker det även här i Kullavik. Tid meddelas senare.
6 juni 2010 Nationaldagsfirande Vi samlas 17:45 vid tennisbanorna och tågar klockan 18 ut
på piren. Där sjunger och fikar vi tillsammans.
11 september 2010 Hamnloppet För fjärde året anordnas nu Kullaviks Hamnlopp.
31 december 2010 Nyår på piren För 10:e året i rad firar vi 12-slaget ute på piren. Samla
familjen, tag med någon fyrverkeripjäs, något att skåla med och kom. Samling 23:40

EKONOMI
Under 2009 har vår nya hamnexpedition färdigställts. De externa kostnaderna uppgår till totalt till ca
1,5 miljoner och har kunnat hållas nere tack vara en stor arbetsinsats av vår hamnkapten tillsammans
med styrelsemedlemmar. I övrigt så har hamnen upprustats och underhållits enligt verksamhetsplanen för 2009 utan några större avvikelser från budgeten.
FÖRTÖJNING
Båtar som ligger i Kullaviks hamn skall förtöjas enligt hamnfunktionärernas anvisningar och enligt
båtförsäkringsbolagens rekommendationer. Det är inte alla som förtöjer båten på ett säkert och
tillfredsställande sätt. Vi har därför tagit fram rekommendationer, som bifogas.

Styrelsen önskar alla medlemmar ett Gott Nytt BåtÅr
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