
Först och främst vill jag  
rikta ett stort tack till alla  
medlemmar som slöt upp  
på vår extra föreningsstämma 
den 9 maj. Efter några veckors 
turbulens kändes det både 
befriande och upplyftande för 
oss som nu ingår i styrelsen, 
att få så genuint stöd från er 
medlemmar. 

Tilliten tar vi som ett kvitto på att det 
vi gör uppskattas, och vår ambition 
är förstås nu att ansvarsfullt fortsätta 
förvalta förtroendet ni gett oss. Det är 
speciellt tillfredsställande för mig som 
ny ordförande att kunna luta mig emot 
en så kompetent och arbetsvillig sty-
relse, med en god mix av erfarna och 
nya förmågor bland såväl ledamöter 
som suppleanter. Det bådar gott inför 
vårt fortsatta arbete.

Och arbete är något som det alltid 
finns i vår hamn; för styrelsen, för vår 
anställda personal och för de medlem-
mar som själva ställer upp med tid och 
kraft. Ett exempel på de sistnämnda 
är gubbarna i Hamngruppens tisdags-
gäng, som glädjande nog har blivit fler. 
Under våren har de bland annat sett 
till att en massa nya fina Y-bommar 
fått ersätta gamla utrangerade dito. 
Föreningens ekonomiska situation 
medger inte några större investeringar 
den närmaste tiden, men bombytet är 
en del av det löpande underhåll, som 
är absolut nödvändigt för att vår hamn 
ska behålla både funktion och värde. 
Mer av regelbunden skötsel väntar 
under säsongen, för att hålla hamnen i 
bästa skick.

I förra veckan monterades den nya 
småbåtskranen, strax intill toatöm-
ningsstationen på den norra kajen. 
Kranen står visserligen på hamnens 
mark och fundament, men ägs och 
förvaltas av KKKK, som fått den på 
plats tack vare generös support från 
Pelle Petterson. Tanken är att kunna 
locka Starbåtar, J/70, Andungar och 
andra mindre kölbåtar, med vikt under 
ett ton, till träning och regattor i 
Kullavik. Jag är medveten om att bland 
andra Drakbåtsseglarna hellre ville 

haft en tvåtonskran, men fundamentet 
lämpar sig inte för de lasterna.

Att KKKK anordnar evenemang 
som befäster Kullaviks ställning som 
seglingssamhälle är vi många Kulla-
viksbor och hamnmedlemmar som ser 
positivt på, och därför står vi också ut 
med omaket som det oundvikligen för 
med sig. Den gångna helgen var det 
dags igen, med riktigt många Optimis-
ter och Fevor ute på våra vatten, och 
full rulle i vår hamn, på hamnplan och 
inte minst runt parkeringarna. Det är 
härligt med liv och rörelse i hamnen, 
något som även Restaurang PIR ska-
par, och som bidrar till att ovälkomna 
gäster inte söker sig hit.

Även nu på torsdag hoppas vi på 
mycket folk i vår hamn, när det är dags 
för den årliga Hamndagen. I fjol gick 
den endast på en dryg femtiolapp per 
medlem, men efter signaler på stäm-
morna, och med tanke på föreningens 
ekonomi, har vi ändå försökt pressa 
kostnaden ytterligare, utan att tumma 
på den gemytliga stämningen. 

Varmt välkomna ska ni vara!

JOAKIM HERMANSSON, 
ORDFÖRANDE
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Välkommen till Hamndagen 6 juni 12–15
Liksom tidigare år tjuvstartar 
Kullaviks Hamndag med 
ett Zumbapass ute på piren 
redan klockan 11.00, och 
sedan avlöser aktiviteterna 
varandra i en strid ström, 
ända tills det strax före 15 
är dags för de traditionella 
nationaldagsbakelserna. 

Maskoten Glasse bjuder barn i alla 
åldrar på Triumfglass, KKKK grillar 
hamnburgare och Restaurang PIR 
serverar förstås allehanda läckerhe-
ter, både under själva Hamndagen 
och för den som önskar fortsätta 
firandet hela kvällen:

– Ingen ska behöva gå härifrån 
hungrig, deklarerar Hamndags-
generalen Ingemar Nordlund, som 
också är glad att kunna välkomna 
Kullavik Swimrun tillbaka.

SWIMRUNTÄVLING I PAR
Det var i fjol som Erik Gumabon 
och Anna Krantz tog initiativet 
till en Swimruntävling till för-

mån för Barncancerfonden under 
Hamn dagen, och den succén följs 
upp med en ny upplaga i år. Av 
säkerhetsskäl tävlar man i par, som 
simmar och springer en bana runt 
Kyviken och Korshamn. Anmäl  
via SMS till 070-910 95 06 och 
ange lagnamn och namn på båda 
personerna, samt swisha startav-
giften 150 kronor.

BLÅLJUS OCH PROVSEGLING
Som tidigare år har Kustbevakning-
en, Polisen, Sjöräddningssällskapet 
och Räddningstjänsten lovat visa 
upp fartyg och verksamheter, men 
som alltid är deras medverkan bero-
ende av att de inte behövs vid akuta 
utryckningar. Att KKKK ordnar 
provseglingar av diverse jollar under 
sakkunnig ledning kan vi däremot 
vara säkra på, liksom att det erbjuds 
krabbfiske för både små och stora.

– Det blir en trevlig blandning 
av familjeaktiviteter som ska kunna 
locka de flesta, så jag hoppas på 
många besökare och festlig stäm-
ning, avslutar Ingemar Nordlund.

Nya rutiner på slipen
Precis som alla andra hamnar i vårt 
närområde har vi försett vår sjösätt
ningsramp med en bom som ska 
förhindra obehörig användning. 
Medlemmar i Kullaviks Hamn får 
fritt använda slipen, medan gäster 
är välkomna först efter att ha betalt 
200 kronor per gång för nyttjandet. 
KKKK har också möjlighet att ställa 
bommen öppen i samband med 
större evenemang. Läs mer om  
rutinerna på kullavikshamn.se/ 
sjosattningsrampen.

Sortera soporna rätt
Hamnens soptunnor är endast 
avsedda för hushållsavfall från båt
ägare och gäster i hamnen. Det finns 
två tunnor avsedda för glas, men 
för övrigt skräp som kan källsorteras 
hänvisar vi till återvinningsstationen 
i Kullaviks Centrum. Grovsopor får 
inte lämnas i hamnens soptunnor, 
utan ska köras till Klovsten eller 
Barnamossen. Miljöfarligt avfall från 
båtarna i hamnen kan lämnas hos 
Kullaviks Båtvarv.
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Händer i hamnen 2019
• 6 JUNI  

Kullaviks Hamndag med 
nationaldagsfirande

• 30 JUNI  
KKKK:s Pelle P Archipelago 
Race

• 2–4 AUGUSTI  
KKKK:s SM Laser Master

• 14–15 SEPTEMBER  
KKKK:s Kullavik Skiff

• 12 OKTOBER  
KKKK:s Höstregatta med  
DM och KM

• 31 DECEMBER  
20årsjubileum för det  
traditionella nyårsfirandet  
på piren.


