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SAMVERKAN – SAMHÖRIGHET – SÄKERHET
KULLAVIKS HAMN EF
Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomiska förening önskar alla medlemmar ett Gott Nytt BåtÅr. Även
år 2010 har inneburit mycket arbete och många härliga aktiviteter. Nedan följer lite information om
vad som hänt och vad som kommer att hända.
HEMSIDA
Hemsidan får snart ett nytt utseende, där det blir lättare att hitta, lättare att uppdatera m.m. Vi vill
nå ut på ett lätt sätt till alla våra medlemmar och vi vill att ni är delaktiga. Kom gärna med material,
önskemål och synpunkter till oss.
E-POST
Vi vill nå ut bättre med information till er alla. E-post är ett modernt och bra sätt. Vi är medvetna om
att alla inte har e-post, men många av er har det. Och vi ber då er som har en giltig e-post att skicka
ett mail till info@kullavikshamn.se. Med hjälp av dessa kan vi snabbt få iväg olika meddelanden med
kort varsel till de flesta av er. Tänk också på att meddela oss när ni byter adress.
LOGO
I ett led att marknadsföra oss på ett trovärdigt sätt har vi tagit fram en logotyp för hamnen.
Vi skall använda den på kuvert, brev, kläder, flaggor med mera.

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 450 personer i denna kön och föreningen tar årligen ut en
avgift på 200 kr av dem som önskar kvarstå i kön.
Om man önskar hyra en båtplats i andra hand, så administreras detta av föreningen och en
förutsättning för att få hyra en andrahandsplats är att men står i båtplatskön.
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FÖRSÄKRINGSBEVIS
Om det uppstår skada på hamnanläggningen eller på närliggande båtar p.g.a. bristfällig förtöjning
eller handhavande är det båtägarens försäkring som skall täck eventuell skada. Det är därför viktigt
att alla båtar har ett erforderligt försäkringsskydd. Styrelsen har därför beslutat att samtliga
medlemmar skall lämna in en kopia på sitt försäkringsbrev till hamnchefen.
ANDRAHANDSUTHYRNING
Enligt föreningens stadgar §22 är det inte tillåtet för den enskilde medlemmen att hyra ut sin båtplats
i andra hand.
§ 22. ”Medlem disponerar tilldelad(e) båtplats(er) i enlighet med särskilda bestämmelser för Kullaviks
Hamn. Båtplats får dock ej utan styrelsens medgivande utlånas eller uthyras i andra hand. Då
båtplats ej utnyttjas äger styrelsen rätt att disponera densamma såsom gästplats”.
Notera också att det i stadgarna eller de särskilda bestämmelserna inte finns någon tidsgräns för när
utlåning/uthyrning kan ske på egen hand. Alltså skall varje medlem meddela styrelsen, företrädd av
hamnchefen, när han inte önskar förfoga över sin plats.
Givetvis får man en reducering av båtplatshyran för den tid hamnen förfogar över platsen
EKONOMI
Under 2010 har det utförts breddning av ett stort antal platser på piren. Denna breddning var självfinansierad och bekostades av båtplatsinnehavarna. Det ha skett bombyte på Brygga B och C samt
anlagts en mur vid parkeringen vid piren. I övrigt så har hamnen upprustats och underhållits enligt
verksamhetsplanen 2010 utan några större avvikelser från budgeten.
ÄGARÖVERLÅTELSE
Överlåtelse av medlemskap/båtplats regleras i § 25 i stadgarna.
§25. ”Andelar (insatser) i föreningen må ej överlåtas på annan utan att först ha erbjudits
styrelsen för inlösen. Dock må andelar överlåtas på en av make;maka, barn eller
bröstarvinge. Vid inlösen skall därvid gälla vad som är stadgat vid utträde ur föreningen enligt
§ 21 ovan”
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UTTRÄDE UR FÖRENINGEN
Utträde ur föreningen regleras i § 20 i stadgarna.
§ 20. ”Anmälan om utträde skall ske skriftligen och vara försedd med medlemmens
bevittnade namnunderskrift. Uppsägningstiden är sex månader. Tidigare uppsägning må ske
med styrelsens godkännande”.

BAD PÅ PIRNOCKEN
Under varma sommardagar, som kommer snart, är det många som badar ute på pirnocken. Detta
innebär en stor risk och både badande och båtförare måste ha stor hänsyn till varandra.
Hamnkapten kommer att markera på något vis till sommaren.
KOMMANDE AKTIVITETER
31 december 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
25 april

Invigning av hamnkontoret. Mer info kommer på hemsidan

30 april

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

Nationaldagsfirande Vi samlas 17:45 vid tennisbanorna och tågar klockan 18 ut på
piren. Där sjunger och fikar vi tillsammans.

I september

Hamnloppet För fjärde året anordnas nu Kullaviks Hamnlopp.

KKKK:S PRELIMINÄRA SEGLINGSKALENDER 2011
7-8/5
18-19/6
6/8
12-14/8
1-2/10
8-9/10
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Vårfyren
Kullavik Weekend
Pelle Petterson Archipelago Race
SM i Finnjolle, kan ev. bli 18-21/8
Höstregatta & DM/KM
Rikskval i Optimist & ev. E-jolle
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HAMNLOPPET
Det nyligen genomförda Hamnloppet genomfördes på ett mycket bra sätt. Ett resultat på ca 70 000
kronor går nu till ungdomsidrott i Kullaviksområdet. KHef hjälper gladeligen till och stöttar
Hamnloppet. Vi har en klar viljeyttring att stödja ungdomsverksamheten i vårt närområde.
BILAGOR
Medlemsbevis

Styrelsen önskar alla medlemmar ett Gott Nytt BåtÅr
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