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VATTENRÄTTSFRÅGAN
Den 17:e januari i år meddelade lant-
mäterimyndigheten beslut om mar-
köverföring av den del av hamnen 
som Kullaviks Hamn inte fått vatten-
rätt till, vid köpet 2001. 
Detta beslut har sedan överklagats av 
motparterna, d.v.s. de två markägarna, 
till Mark- och miljödomstolen. 
Kungsbacka Kommun (som sedan 2013 
är hamnens förhandlingspart) har fram-
till 30:e december att inkomma med 
svaromål på detta överklagande. Man 
håller som bäst på att förbereda detta nu. 

Hur lång tid det sedan tar till förhand-
ling kan inte preciseras med mer än att 
det torde bli under våren. Utgången 
kan heller inte predikteras. Vi kan dock 
konstatera att det beslut som lantmä-
taren tog den 17:e januari anses av vår 
juridiska expertis vi har till vårt förfo-
gande, som välgrundat och genomar-
betat. Vi återkommer i frågan så fort vi 
vet något nytt.

KULLAVIKS HAMNDAG 6 JUNI
I år arrangerade vi Kullaviks Hamndag 
för första gången, med KKKK, Scou-
terna, Bastun och Kullaviks båtvarv 
som medarrangörer.
Det blev en lyckad och omtyckt dag med 
underhållning av Frölunda Storband, 
presentation av flera båtmärken, intervju 
med Pelle Pettersson, uppvisning av 
Sjöräddningen och Räddningstjänst mm. 
Dagen avslutades med nationaldagsfiran-
de och knytkalas, dock inte ute på piren 
som det var tänkt, utan i KKKK:s klubbhus. 

Trots det dåliga vädret blev evenemanget 
välbesökt, uppskattningsvis 300 personer.
Vi kommer att genomföra en ny Hamn-
dag den 6 juni 2015. Så kryssa detta i 
kalendern!

HJÄRTSTARTAREN
Kullaviks Hamn har tillsammans med 
Bastun köpt en hjärtstartare till ham-
nen för öka överlevnadschanserna vid 
ett plötsligt hjärtstopp.
En hjärtstopp kan drabba vem som 
helst, oberoende av ålder eller i hur bra 

fysisk form man är. Hjärtstoppet 
innebär att det har uppstått ett ”elek-
triskt kaos” i hjärtat som gör att det 
inte kan pumpa runt blodet som 
det ska. Den allvarligaste konse-
kvensen av detta är att hjärnan inte 
får tillgång till syresatt blod, något 
som givetvis är nödvändigt efter-
som hjärnan annars snabbt dör.
Med hjärt- lungräddning (HLR) 
pumpar man för hand runt blodet 
i kroppen, men det är bara en 

hjärtstartare som kan bryta det ”elektris-
ka kaoset”. Risken att dö ökar dramatiskt 
för varje minut som går om inte HLR 
sätts in och hjärtstartare används. Man 
har max 3-4 minuter på sig att använda 
hjärtstartaren! Dock är varje försök till 
snabb räddning av godo varför man inte 
ska avbryta påbörjad behandling förrän 
medicinskt utbildad personal säger 
något annat.
Således: Påbörja HLR så fort personen 
hittas livlös och inte andas. Låt någon 
annan ringa 112. Ta fram hjärtstartaren. 
Den ger muntliga instruktioner och 
man kan inte göra fel då den känner av 
om hjärtat slår eller inte. Fortsätt HLR. 
Invänta ambulans.
Gå gärna en HLR-utbildning så är 
du bättre förberedd om olyckan är 
framme.

SPOLPLATTA
Tillsammans med Kullaviks Båtvarv 
bygger KHef en spolplatta med 
hjälp av s.k. LOVA-bidrag. 

Detta bidrag ska underlätta för fritids-
båtshamnarna i Sverige att anlägga den 
numera lagstadgade avspolningsan-
läggningen som måste användas från 
och med 2015, vid varje båtupptagning. 
Spolplattan kommer att vara klar mars/
april och vara placerad vid båtupptag-
ningen hos Kullaviks Båtvarv.

TOASUG
Det finns nu även en lag som från 
2015 som förbjuder att man tömmer 
toalettavfall från båt om man inte är 
längre ut än 12 nm från kusten. 
Till säsongen 2015 kommer vi därför att 
installera en Toasug med vilken man 
suger ut avfallet via slang. Just nu är 
fundamentet gjutet och ledningar är 
framdragna. Denna toasug kommer att 
placeras vid bryggan väster om hamn-
kontoret. Har du installerat däckstömning 
på din båt? På följande länk kan du läsa 
mera om vad som gäller: www.transport-
styrelsen.se/Sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-
miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/

ARBETEN PÅ PIREN
Hamngruppen har i höst genomfört 
förbättringsarbeten på piren. 
Det visade sig när man gjöt nya fun-
dament, att piren är i stort behov av 
ytterligare underhåll. Budget för detta 
kommer att presenteras på årsmötet.



BYGGLOV FÖR KAJ
KHef har erhållit det begärda 
bygglovet för förstärkning av kajen 
söder om hamnkontoret, och omdis-
ponering av pontoner i inre delen av 
hamnen. Detta är arbeten som vi pla-
nerar att påbörja hösten 2015/vintern 
2016. Förslag och budget kommer att 
presenteras på årsmötet.vänlig hör av 
dig till oss på adress khef@telia.com.

RÄDDNINGSSTEGAR
Vi hoppas att ni inte kommer att 
behöva använda våra räddningsste-
gar, men det finns i alla fall ett 50-tal 
på bryggor och pir.

SAMVERKANSGRUPPEN
Sedan ett par år har vi regelbundna 
samverkansmöten med KKKK, Sjö-
scouterna och Kullaviks Båtvarv. På 
dessa möten arbetar vi under goda 
samarbetsformer tillsammans för att 
skapa en levande och en fungerande 
hamn. Även om vi har olika verksam-
heter är hamnen den självklara delen 
för oss alla. 

VISIONSGRUPPEN
Arbete med en framtidsvision 
avseende Kullaviks Hamn och dess 
olika intressenter (brukare/nyttjare/
medlemmar) har påbörjats. Visionens 
intressesfär är Hamnens närområde. 
Målsättningen är att försöka blicka 
framåt och ge en bild av hur Hamnen 
ser ut om 10 år. Utgångspunkten är att 
under kostnadskontroll samtidigt leva 
med ständig utveckling som dagens 
moderna sjöliv ställer krav på.

ANDRAHANDSUTHYRNING
Om du önskar att hyra ut din plats 
i andra hand bör du varsko hamn-
kaptenen i så god tid som möjligt. 
Hamnkaptenen gör allt för att till-
mötesgå dina önskemål. Årsfakturan 
måste dock betalas i vanlig ordning 
men kommer att krediteras när plat-
sen 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 puss-
let kan läggas. 

VIMPLAR, KEPSAR, KLISTER-
MÄRKEN
Vi kommer att ta fram vimplar, kep-
sar och klistermärken med vår logo 
så att vi kan sprida vår goda atmosfär 
i världen. Dessa kommer att säljas av 
hamnkaptenen under 2015.

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. 

KOMMANDE EVENT PÅ PIREN 
OCH I HAMNEN
Nyår på piren
För 14:e året i rad firar vi 12-slaget ute 
på piren. Samla familj, vänner med 
flera och tag med någon fyrverkeri-
pjäs, något att skåla med och kom.

Årsstämma 2015 
Kommande årsstämma planeras till 
första veckan i februari. Vi önskar 
tidigarelägga mötet för att få att på 
så sätt få möjlighet att genomföra 
nödvändiga arbeten innan hamnen 
öppnar i april. Som det tidigare har 
varit så medger ett nytt budgetår inte 
några nya underhållsarbeten innan 
hamnen öppnar, eftersom årsmötet 
hållits i slutet av mars. Vi ser nu en 
möjlighet att kunna komma i fas.

Medlemsinformation december 2014

STYRELSEN FÖR KULLAVIKS HAMN VILL PASSA PÅ OCH ÖNSKA ER ALLA EN RIKTIGT 

God Jul  och 
Gott Nytt År Hamnen 

är hjärtat i 
Kullavik! 


