
Det lackar mot jul och vi 
nås återigen av oroande 
 kungörelser om ökande 
 smittspridning och nya 
 pandemirestriktioner. Tack och 
lov har vi båtmänniskor alltid 
möjlighet att ta vår tillflykt till 
havet, där det trots ökande 
tillströmning av nya entusi-
aster fortfarande finns gott 
om plats för ännu fler som vill 
njuta av båtlivets fröjd och 
skärgårdens fridfullhet. 

I pandemins spår har emellertid 
begränsningarna i vår egen hamn blivit 
än mer påtagliga än tidigare. Det är 
kul att allt fler medlemmar i större ut-
sträckning själva nyttjar sina båtplatser, 
men en konsekvens är att vi har långt 
ifrån tillräckligt med andrahands-
platser att erbjuda alla som önskar. 
I skrivande stund är det 460 intres-
senter som köar för medlemskap och 
båtplats i Kullaviks Hamn och flertalet 
av dessa önskar under tiden hyra en 
andrahandsplats. För att förtydliga 
och förhoppningsvis även i viss mån 
minska besvikelsen för dem som ändå 
blir utan en andrahandsplats, utvecklar 
vi på baksidan av detta nyhetsbrev hur 
fördelningen går till.

De som köar för att bli medlemmar 
i Kullaviks Hamn förtjänar att känna 
till även under vilka förutsättningar 
medlemskap beviljas. Det som styr är 
dels medlemmarnas vilja, så som den 
är formulerad i våra stadgar, dels lagen 
om ekonomiska föreningar. Redan 
när föreningen bildades framhölls 
exempelvis anknytning till närområ-
det i stadgarnas § 4. Formuleringen 
lever och tydliggjordes så sent som 
vid stämman 2020 till att ”främst den 
som är folkbokförd eller äger fastighet 
inom Kullaviks eller Släps församling-
ar” kan bli medlem.

§ 25 reglerar å andra sidan hur 
medlemskap och båtplats får överlåtas 
av en medlem till någon närstående, 
utanför kön. Vid överlåtelser enligt 
§ 25 kan styrelsen konstatera att § 
4 egentligen aldrig har beaktats och 
att dessa överlåtelser därför skett helt 
oberoende av geografisk anknytning. 

Styrelsen kommer därför att till vå-
rens ordinarie föreningsstämma föreslå 
ett stadgeförtydligande om att det är 
denna för befintliga medlemmar gene-
rösare praxis som gäller. För att bättre 
reflektera dagens många familjekon-
stellationer avser vi också förtydliga 
vilka närstående som kan komma i frå-
ga. Med tydliga regler och transparens 
underlättas nämligen styrelsens arbete 
och vi undviker godtycklighet eller att 
tillämpningar varierar.

Föreningens ekonomi är ett annat 
ämne som brukar engagera och här 
är det mycket tillfredsställande att vi 
liksom de senaste åren håller budget, 
betar av ansamlad förlust och bygger 
på vår likviditet. Nästa år lättar bördan 
ytterligare när avskrivningar på drygt 
ett par hundra tusen kronor försvinner. 

Samtidigt ser vi betydande inves-
teringsbehov, eftersom flera av våra 
bryggor sedan länge har överskridit 
sin tekniska livslängd och nu ger upp 
även i verkligheten. Utöver de investe-
ringar vi kommer att föreslå stämman 
finns också fortsatt behov av löpande 
reparationer och underhåll. Att i det 
läget inte behöva gå till banken och be 
om hjälp med finansiering är en styrka 
som vi alla medlemmar kan ta äran av 
att ha uppnått.

Har du åsikter eller förslag kring det 
jag tagit upp här, eller om något annat 
som rör vår hamn och vår förening, vill 
jag uppmana dig att motionera om det 
före årsskiftet, åtminstone om du vill 
att det ska tas upp på stämman i vår.

Slutligen vill jag framföra ett stort 
tack till alla som på olika sätt bidrar till 
Kullaviks Hamn, och önska en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År från oss 
i styrelsen

JOAKIM HERMANSSON,  
ORDFÖRANDE
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God  jul  &
Gott nytt år!



Hyra eller hyra ut båtplats?
– Den 1 januari öppnar anmälan
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Alternativ till bottenfärg
Vi har noterat att fler och fler 
i Kullaviks Hamn använder 
skrovdukar under sina båtar för att 
skydda mot oönskad beväxning. 
Miljöinspektören Linda Pärlö 
på Kungsbacka Kommun är 
vid förfrågan från hamnen bara 
positiv till detta, då det minskar 
användningen av skadliga 
bottenfärger. Kör på med skrovdukar 
alltså.

PIR öppnar till påsk
Påsken infaller 2022 i mitten 
av april och då planerar 
Henrik Müntzing att slå upp 
portarna till Restaurang PIR 
ute på Kullaviks hamnpir. 
Kanske kan restaurangen då 
också ha utökats jämfört med 
tidigare år?

Handikapplatser
Nu har vi två rejäla 
handikapp parkeringar 
strax väster om 
glasskiosken 
och den tidigare 
handikapparkeringen 
vid pirens början är 
iordningsställd för 
parkering av mopeder och cyklar.

Föreningsstämma 2022
Styrelsen planerar att någon gång 
i andra halvan av mars hålla 2022 
års ordinarie föreningsstämma i 
Kullaviksskolans matsal, men exakt 
datum är ännu inte bestämt. Sedvanlig 
kallelse med stämmohandlingar 
distribueras till alla medlemmar ett par 
veckor före stämman.

Håll koll på stadgarna
I föreningens stadgar på 
kullavikshamn.se kan du bland 
annat i § 14 läsa att alla medlemmar 
är skyldiga att hålla föreningen 
underrättad om sina aktuella 
kontaktuppgifter, såsom postadress 
e-postadress, telefonnummer 
och dylikt. Vi sänder mer och mer 
information, fakturor etc digitalt, 
och kan ibland också behöva nå ut 
snabbt med SMS. Minska risken att 
missa detta, genom att uppdatera 
dina kontaktuppgifter nu till 
johanna@kullavikshamn.se.

Nyårsfirande?
I gemenskap, men med tillbörligt 
avstånd, kan vi kanske ses ute på 
piren och nere i hamnen, för att fira 
in det nya året.

Från och med den 1 januari kan 
du anmäla intresse för att hyra 
ut din båtplats och/eller hyra en 
båtplats för säsongen 2022. Detta 
tillvägagångssätt gäller ALLA, 
oavsett hur du gjort förr om åren. 
Mejla ditt önskemål till johanna@
kullavikshamn.se och ange redan i 
ärenderaden något av följande tre 
alternativ:
1.  Jag önskar hyra ut båtplats.
2. Jag önskar hyra båtplats.
3. Jag önskar hyra ut båtplats och 

hyra en annan.

Vill du hyra en båtplats är det vik-
tigt att ange båtmodell samt längd 
och bredd, så vi med säkerhet ska 
veta att vi har rätt uppgifter. Förut-
sättning för tilldelning är att man 
har en båt som passar med måtten 
på den lediga platsen. De senaste 
åren har det till följd av pandemin 
varit brist på platser att hyra i andra 
hand. Styrelsen har därför beslutat 
tilldela andrahandsplatser så här:
•  För ansökningar inkomna i janu-

ari tilldelas båtplats i turordning 
efter den ansökandes placering i 
båtplatskön.

•  För ansökningar inkomna den 
1 till 7 januari får man företräde 

i kön baserat på hur många av 
de senaste fyra åren man hyrt i 
andra hand.

• För ansökningar inkomna efter 
januari fördelas båtplats enligt 
mejlets ankomstdatum och ing-
en hänsyn tas till plats i kön.

Vi kan aldrig garantera att du får 
din plats uthyrd eller att du får hyra 
en plats, men vi jobbar alltid för 
att tillgodose allas önskemål. I de 
fall en plats inte blir uthyrd, är det 
ägaren till nyttjanderätten som har 
skyldighet att betala årsavgiften. 
Båtplatsinnehavare som inte önskar 
nyttja sin plats ska anmäla detta 
senast den 1 mars. 

Du som väljer att endast hyra ut 
din plats, utan att hyra en annan, 
debiteras en administrativ avgift 
på 500 kr. ALL uthyrning ska ske 
genom föreningen. Om du hyr ut 
din plats på egen hand riskerar du 
att bli av med din nyttjanderätt. 
Mer om detta kan du läsa i § 22 i 
stadgarna, som finns på kullaviks-
hamn.se.

Välkommen med ditt önskemål 
från och med 1 januari.

JOHANNA ÖFVERBERG


