
 

 

Medlemsinformation november 2013 

Det har ju varit en bra sommar vädermässigt och vi hoppas att ni haft chans att ta vara på den och 

använt er båt en hel del. 

Det är i alla fall full fart i hamnen och vi har kö till våra båtplatser. Dessutom har vi fått 12 nya 

medlemmar. 

Arbetet på att förbättra hamnen pågår ständigt och ni kan läsa mer om detta här i brevet.  

Men kanske ni är mest intresserade i vad som händer när det gäller vattenrättsfrågan,  

så den börjar vi med: 

 

Vattenrättsfrågan 

Kronofogdemyndigheten har i utslag beslutat att avhysning skall ske av hamnföreningens anläggning som 

ligger på annans vatten. Vi har väntat på ett beslut. Nu kom det efter ca 10 månaders handläggning. 

Tråkigt nog gick det inte vår väg i denna instans. Vi delar inte kronofogdemyndighetens bedömning av 

ärendet. Hamnföreningen har därför direkt överklagat till tingsrätten. Hamnföreningen har också begärt 

att kronofogdemyndighetens utslag inte får verkställas, förrän ärendet har avgjorts i tingsrätten. Vi 

inväntar just nu tingsrättens beslut om att utslaget inte får verkställas.  

Lantmäteriet fortsätter sin handläggning att antingen göra en överföring av vattenrätten eller upplåta ett 

servitut till hamnföreningen. Vi arbetar nära med kommunen i detta ärende. Det är ju kommunen som 

genom sitt ombud handlägger ärendet. Vi har ett givande samarbete även om vi uppfattar att ärendet 

just nu går lite långsamt. Hamnföreningen har kontinuerligt kontakt med politiker för att snabba på 

processen, vi lägger nu in ännu mer kraft på detta arbete. 

Hamnföreningen överväger löpande om de åtgärder som vidtas och som ger mesta nytta för föreningens 

medlemmar. Vi lägger ned endast nödvändiga kostnader i de processer som pågår. Kostnader för att 

driva ärendet hos lantmäteriet tar kommunen hand om. 

Även om vi just nu ser bakslag och fördröjning av en lösning så hoppas vi att vårt oförtröttliga arbete 

kommer att resultera att vi får den vattenrätt som vi köpt av kommunen. 

 

 

Hamngruppen  

Planerna för 2014 är att vi utökar bänkar och blomlådor på piren, allt för en ökad trivsel, övriga arbeten 

är av karaktären underhåll. 

Få arbetskrävande investeringar, men för 2015 ser vi på att göra något åt pirens trädäck. 

 



 
 

Samverkan Kullavik 

I styrelsen finns en arbetsgrupp som regelbundet har betydelsefulla och utvecklande möten med KKKK, 

Kullaviks Sjöscouter och Kullaviks Båtvarv. Var för sig tar vi alla fram våra egna visioner och dessa 

kommer vi att fläta samman i en gemensam vision. Vi arbetar naturligtvis också med ”dagliga” frågor om 

våra verksamheter, bättre organisation på land i samband med större seglingar och mycket annat är 

alltså också på tapeten. 

 
 

Båtsamverkan Polisen - kommunen 

Polisen och Kungsbacka kommun har tagit krafttag mot båtmotorstölder. Bland annat genom 

samverkan med hamnar och båtföreningar inom kommunen. Kullaviks Hamn är med. 

Du kan läsa mer i dokument som finns på vår webbplats www.kullavikshamn.se under 

Båtsamverkan. 

 

http://www.kullavikshamn.se/


Information 

Vi försöker få ut så mycket information till er som möjligt. Men när det gäller offentliga 

handlingar såsom, domar, utslag med mera hänvisar vi till de ställen där dessa finns.  

 

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. 

 

Tävling 

Vilken knop ser ni på bilden? 

 
Den först inkomna rätt lösningen på adress khef@telia.com vinner boken  

”Sjöbröder - berättelser från hav och hamn” av Ove Allansson. 

 

Webbplats 

Vi uppdaterar vår webbplats www.kullavikshamn.se så fort det finns ny information om 

hamnen. Och ibland dessemellan. 
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Kommande event på piren och i hamnen 

Nyår på piren 2013 

 
För trettonde året i rad firar vi Nyår på piren. Ta gärna med något att skåla i, någon raket, men 

framförallt kom ner och fira 12-slaget på vår fina och omtyckta pirnocke, där man ser vida 

omkring och träffar många andra glada kullavikare. 

Årsstämma 2014 

Nästa årsstämma kommer att äga rum i  

Kullaviksskolan den 27 mars 2014 klockan 18:30. 

 

 

 

 

Dessutom vill styrelsen för Kullaviks Hamn passa på och önska er alla 

 

 


