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Vid årets stämma valdes Mats Pegelow till ny ordförande. Claes Wittboldt avtackades efter 11 år i 
styrelsen och 8 år som ordförande. Håkan Berntsson och Greger Stadenfeldt avtackades också. 
Alla dessa har genomfört mycket stora och ovärderliga insatser för föreningen och hamnen.

Claes Berg, Anders Halvor och Ulf Wetterlundh valdes in som nya ledamö-
ter i styrelsen. Dessa välkomnas till ett spännande arbete.
      Vår nye ordförande, Mats Pegelow, tackade av Claes Wittbolt efter 
11 års gott arbete i styrelsen
      Efter att Mats Pegelow avtackat tidigare styrelsemedlemmar sa han 
att han vill fortsätta det goda arbete som bedrivs genom styrelsen. Han 
poängterade det viktiga i att hamnen är en plats för alla. Han vill också 
öka samarbetet med övriga föreningar och intressenter i hamnen, och 
fortsätta att utveckla hamnen till en levande plats.

Vår nye ordförande, Mats Pegelow, tackar av Claes Wittbolt efter 11 års gott arbete i styrelsen.

HAMNEN ÄR  I KULLAVIK!
Hamnen är nu öppen för säsongen.
Från och med den 25:e april är hamnen 
officiellt öppnad och vi önskar alla våra 
medlemmar en riktigt fin båtsommar. 
Som vanligt hjälper vår duktige hamn-
kapten Jan Jange dig tillrätta om du har 
frågor. Du når honom på 0706-31 68 80 
eller söker honom nere på hamnexpedi-
tionen.

Vattenrättsfrågan
Sedan den för hamnföreningen lyckade 
lantmäteriförrättningen genomfördes 
den 17 jan, har denna överklagats av 
motparterna för överprövning hos 
mark- och miljödomstolen i Vänersborg. 
Eftersom handläggningstiderna är långa 
har där inget hänt.
     Avhysningsärendet hos kronfogden ligger 
kvar hos tingsrätten i Halmstad. Något besked 
har ännu inte kommit därifrån.
     Sålunda råder status quo. Hamnens 
juridiska ombud hyser gott hopp om 
en positiv utgång för hamnföreningens 
vidkommande. 

Kullaviks Hamndag 6 juni
I år kommer vi att arrangera Kullaviks 
Hamndag med syftet att göra vår 
livaktiga hamn ännu mera levande. Sätt 
kryss i almanackan och kom på denna 
dag fullspäckad med programpunkter. 
På baksidan av detta blad kan du ta 
del av allt som händer. Meningen är att 
det ska finnas något för alla, unga och 
gamla, seglings- motorbåtsintresserade. 
Prova att paddla havskajak eller segla 
scouternas jiggar. Lyssna på vad Pelle P 

just nu har på ritbordet mm mm. Dagen 
avslutas med nationaldagsfirande på 
piren och knytklas.

Kullaviksdagen KKKK 7 juni
Den klassiska seglingsdagen som i år 
sammanfaller med Kullaviks Hamndag. 
Således båtfest i dagarna två. Jolleregatta 
för enmans -och tvåmansjollar. (ingår i 
Liros Cup)

Seglingar 24-25 maj 
Helgen den 24-25 maj arrangerar 
KKKK en stor regatta för den nationella 
elitserien för E-jollar samt 
Rikskval för Optimist. Detta 
är den största seglings-
händelsen i Kullavik under 
året.
     Kullaviks Hamnförening 
vill hjälpa KKKK till en fin 
helg. Därför hoppas vi att 
du som medlem kommer 
ner och tittar och också 
har förståelse för att det 
blir trångt i hamnen och 
att du måste parkera 
öster om hamnen efter 
anvisningar. Detta är ett 
stort arrangemang och 
KKKK jobbar för fullt med att genomföra 
det så smidigt som möjligt för alla parter. 

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 uppdaterar vår webbplats 
www.kullavikshamn.se så fort det 
finns ny information om hamnen. 
Och ibland dessemellan.

Vilken båt är det som är markerad 
på bilden?

 

Styrelsen för Kullaviks Hamn vill passa på och önska er alla en riktigt härlig båt -och hamnsommar.

Vi drar en vinnare bland de rätta svar som 
kommit in den 15 maj på adress khef@telia.
com. Vinst är boken ”Sjörapporten : om väder, 
fyrar och skeppsbrott längs våra kuster” av 
L-G Nilsson och Anders Nylund.-



Kullaviks Hamnförening i samarbete med KKKK, 
Kullaviks Sjöscouter, Kullaviks Havsbastuförening och Kullaviks Båtvarv.

Kontaktpersoner Kullaviks hamn
INGEMAR NORDLUND 072-316 02 71   
MATS PEGELOW 070-698 42 00

Kullaviks 
6 juni  
kl 12.00

Var med och 
gör Kullaviks 
Hamndag till 
en oförglömlig 
tradition!
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Vid sidan om båtlivet pågår flera aktiviter året om i Kullaviks hamn.
Kappseglingar, Motionslopp, Nationaldagsfirande, Nyårsfirande och Gubbröra sjunger 
in våren på Valborg. Vi vill att hamnen skall vara ännu mer levande och därför planerar
Kullaviks Hamnförening en ”Hamndag” full av aktiviteter.

12:00   Westgöta Gustavianer marscherar och skjuter salut.
  Styrelsen öppnar och inviger.
  Sjöklar, Celeste of Solent anländer, 65” Bruce Farr-one off. 
  SSRS visar sina båtar från Hovåsstationen.
12:30- 15:45 Frölunda Storband spelar. 
  Varvat med musik kommer moderatorn Pernilla Warberg att intervjua 
  - Pelle Pettersson
  - Peter Lundh från Lundh Sails 
  - Marcus Åkesson AIS-guru som presenterar navigationsappen Seapilot. 
16:00  Nationaldagsfirande, nationalsången framförs av Pernilla Warberg
  tillsammans med oss alla.
17:00   Knytkalas. Alla som vill kommer med egen mat och dryck.

Aktiviteter på hamnplan
Salona, Brig, Epoca Yahts visar några av sina båtar

Sea Kayak Billdal demonsterar kajakerScouterna låter oss testa GiggseglingRäddningstjänsten visar upp sig
BloKart förevisar hur man seglar på landbacken

Scouterna grillar korv och KKKK har servering i Klubbhuset.
Tävla om segling med Celeste of Solent


