Medlemsinformation december 2015
Vattenrättstvisten
Frågan om Kullaviks Hamns rätt till hela
vattenområdet är fortfarande inte löst.
Den 3/12 2015 var det ett nytt förrättningsmöte hos lantmäteriet där samtliga
parter i målet samlades. Detta lantmäteriärende syftar till att om möjligt genomföra en s.k. marköverföring av den vattendel
som fortfarande inte tillfallit hamnen men
som ingick i köpet av hamnen från kommunen 2001. Kommunen är hamnens
ombud vilket innebär att det är kommunen som företräder hamnen och som
yrkar på denna marköverföring. Utfallet
av förrättningen kommer att meddelas av
lantmäteriet i slutet av januari.

Kullaviks Hamndag 6 juni
I år arrangerade vi Kullaviks Hamndag för
andra gången, med KKKK, Scouterna,
Bastun och Kullaviks båtvarv som medarrangörer.
Som tur var blev det bra väder och stor
publik. Sjöräddningen, Räddningstjänst,
Westgöta Gustavianer, Oxygene dykarklubb, Hans Wallén & Co, Bertil Olsson,
Ingvar Bengtsson, Arne Roos, Frölunda
Storband, Janne Jingryd, Blokart med
flera bidrog till en riktigt bra dag.
Vi kommer att genomföra en ny
Hamndag den 6 juni 2016. Så kryssa
detta i kalendern!
Arbeten i hamnen
Piren
Som alla säkert sett så har det hänt
en del på piren, med att färdigställa
trädäcket. Vi hade för avsikt att det skulle
vara klart innan årsskiftet, tyvärr så går
det nog inte, det beror inte på oss i
hamngruppen, utan på omständigheter

HAMNEN ÄR

hand bör du varsko hamnkaptenen i så
god tid som möjligt. Hamnkaptenen gör
allt för att tillmötesgå dina önskemål.
Årsfakturan måste dock betalas i vanlig
ordning men kommer att krediteras när
platsen är väl uthyrd. Det är därför av vikt
att du talar om så tidigt som möjligt att
du vill hyra ut din plats så att pusslet kan
läggas.
kring leverans av virke, men vi gör vad vi
kan för att den ska bli färdig i år.
Den inre hamn bassängen
Det som pågår är att vi nu demonterat
pontonen K, den har även hämtats, ponton L - kommer vi att vrida och lägga
utefter spontningen, den blir en arbetsplattform under spontningsarbetet.
Sponten är levererad beräknad star för
spontningen är direkt efter helgerna, för
att vara klart under marsmånad.

Vimplar, kepsar, klistermärken
Vi har tagit fram vimplar, kepsar och
klistermärken med vår logo så att vi kan
sprida vår goda atmosfär i världen. Dessa
säljes av hamnkaptenen.
E-postadress
Vi skickar ibland ut information via mail
till våra medlemmar. Men tyvärr har vi
ännu inte fått in adresser från er alla.
Du som inte fått något mail från oss,
var vänlig hör av dig till oss på adress
khef@telia.com
Webbplats
Vi har gjort om vår webbplats www.
kullavikshamn.se. Ta gärna en titt, vi
uppdaterar så fort det finns ny information om hamnen.

Nya pontoner är beställda levereras
under mars månad, för att vara på plats i
början på april.
Under tiden från mitten av mars till tiden
då hamnen öppnar i maj har hamngruppen en del att stå i, det är skoningen på
ny kaj samt montage av bommar på de
nya pontonerna.
Som alla förstår så är det mycket arbete,
därför vädjar vi om förståelse från alla, på
att det blir ett jobbigt 2016 för oss, det
blir en del som får ny bryggplacering
genom omflyttningen av pontonerna,
de flesta kommer att få sin plats som
tidigare på K och L pontonerna.
Andrahandsuthyrning
Om du önskar att hyra ut din plats i andra

Kommande event på piren och i
hamnen
Nyår på piren
För 15:e året i rad firar vi 12-slaget
ute på piren.
Samla familj, vänner med flera och tag
med någon fyrverkeripjäs, något att
skåla med och kom.
Årsstämma 2016
Kommande årsstämma planeras till 25:e
februari.
Styrelsen för Kullaviks Hamn vill önska er
alla en riktigt

God Jul och ett
Gott NyttÅr

I KULLAVIK!

