
Ett intensivt hamnår går mot 
sitt slut. Nyss var det sommar 
och i skrivande stund ligger 
snön på marken. Det ger ju en 
signal om hur snart vi är där 
igen. Snart dags att lägga i 
båten igen…

Den stora tilldragelsen under 2017 var 
öppnandet av restaurang PIR, och vi 
kunde inte drömma om att det skulle 
bli en sådan succé. Det är uppenbart 
att det saknats något i hamnen. Vi får 
hela tiden höra hur uppskattat det är 
att det finns någonstans att träffas och 
umgås. Trots en vädermässigt ganska 
usel sommar har det varit tämligen 
fullsatt när än man besökt PIR.  
Krögaren Henrik Müntzing har gjort 
ett enastående arbete för att få alla 
kunder nöjda. Till nästa säsong är me
ningen att antalet sittplatser inomhus 
kommer att dubblas. Vi upplever också 
att hamnen blivit tryggare, nu när det 
promeneras i större utsträckning på 
kvällarna. Mopedkörandet har också 

minskat. Vi börjar få den levande och 
sociala hamn som vi önskar.

I vinter tar etapp II vid, för att 
förbättra infrastrukturen i hamnen. 
Det innebär att hamnområdet framför 
KKKK:s klubbhus kommer att utökas 
och förstärkas, med en kaj lik den som 
kom till förra året, mellan mastkranen 
och hamnhuset. Vi kommer även här 
att ”sponta” vilket betyder att vi slår ner 
stora järnplåtar ner till berget. Det gör 
att kajkanten blir stabil och inte rasar 
ut i vattnet. Vi bygger med andra ord 
för framtiden. Kajen och hamnområ
det blir ännu mer ändamålsenliga.

Vi ska också bygga en förbättrad 
sopstation/verkstadslokal på den plats 
där den gamla fanns. Verkstaden flyttas 
ut från själva hamnkontoret, i och med 
att detta utrymme kommer att byggas 
om till en förbättrad expedition och ge 
plats för två personer. 

I vår omformas vår dagliga adminis
tration. Eftersom Ralph Nordling, som 
under många år har varit vår inköpta 
ekonomiska tjänst, kommer att dra sig 
tillbaka, förstärks organisationen så 

att förutom Jan Jange, kommer det på 
deltid att finnas en administratör på 
plats i hamnen. Detta medför en ökad 
service till medlemmarna, men också 
en bättre balans mellan arbetsuppgif
terna i hamnen, inte minst när det är 
högsäsong. Janne kommer nu att få 
möjlighet att ta semester på sommaren 
och inte jobba över så mycket. Vårt 
upplägg är att det inte ska öka våra 
kostnader.

Som ni förstår blir även 2018 ett 
spännande år med mycket nytt. Vi 
hoppas och tror att ni ska kunna nyttja 
hamnen ännu mera och ännu bättre.  

Vi vill önska er en God Jul och ett 
Gott Nytt År från oss i styrelsen.

MATS PEGELOW, ORDFÖRANDE

Vi kunde inte 
drömma om att det 
skulle bli en sådan 
succé.

En levaNDE OCH SOCIAL HAMN
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& Gott nytt 2018!
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Norra kajen på gång

Arbetet med att anlägga den norra 
kajen håller nu full fart, och började 
innan båtupptagningarna drog 
igång på allvar med en efterlängtad 
kompletteringsmuddring vid mast-
kranen. De massorna placerades 
bakom norra kajens spontning, som 
faktiskt kom igång en hel månad 
tidigare än planerat. Det innebär att 
vi får lite mer tid för markarbetena 
och skoningen.

Utrustning såsom friggeboden, 
miljöstationen och kranen framför 
KKKK:s klubbhus försöker vi nu sälja. 
Dessa kommer att ersättas med nya 
enheter, som bättre stämmer med 

MEDLEMSINFORMATION
december 2017
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den framtida verksamheten, och det 
blir ett stort lyft för denna del av 
hamnen. Bygglovsansökan lämna-
des in i oktober och uppförandet av 
byggnaderna sker troligen i mars–
april.

Tack vare spontningen får vi en 
avsevärt större yta på norrsidan, och 
tillsammans med tidigare utökning 
ger det en stor sammanhängande 
yta att disponera. Arbetena beräk-
nas vara klara i tid till öppningen av 
hamnen 2018, men fram till dess kan 
det vara lite stökigt. Sedan blir det 
bara bättre.

Vi söker administratör
Vår hamn växer och förändras hela 
tiden. Det är många uppgifter som 
tillkommit under de senaste åren, 
och vår hamnkapten har fått mycket 
att göra. Då vi infört ett adminis-
trativt system, samtidigt som vår 
ekonomikonsult har för avsikt att 
minska sin tid hos oss, kommer vi nu 

att anställa en person som ska sköta 
de administrativa uppgifterna. Detta 
innebär att vår hamnkapten frigör 
mer tid till underhållet i hamnen.

Vi har tagit hjälp av rekryterings-
firman Temp-Team för att hitta rätt 
person, och räknar med att denne 
kan börja arbeta hos oss i början av 
2018. Hör av dig till Eva Mellquist på 
070-858 23 86 om du är intresserad 
av tjänsten.

Kommande händelser
För 17:e året i rad firar vi nyår ute  
på piren. Samla familj och vänner vid 
tolvslaget, och ta med någon fyrver-
keripjäs och något att skåla med.

Årsstämman 2018 hålls den 1 mars 
klockan 18.30.

Vi vill ha din e-postadress
Att distribuera fakturor via 
e-post spar inte bara papper, 

kuvert och porto, utan också miljön. 
Därför skickar vi hellre mejl än 
pappersfakturor från Kullaviks Hamn. 
Vi ber nu dig som är medlem eller 
köar för båtplats, men som ännu inte 
meddelat oss din e-postadress, att 
göra det direkt. Mejla till admin@
kullavikshamn.se.

Håll koll på web och Facebook
Vår hemsida www.kullavikshamn.se 
uppdateras löpande med aktuella 
nyheter och händelser, och Kullaviks 
Hamn finns även på Facebook. Ta 
gärna en titt! Vi uppdaterar så fort 
det finns ny information om hamnen.
 
Meddela uthyrning snarast
Från och med 2017 fakturerar vi alla 
medlemmar för båtplatsen även om 
den ska hyras ut i andra hand. Öns-
kar du hyra ut din plats i andra hand, 
måste du snarast varsko hamnkapte-
nen via info@kullavikshamn.se. Först 
när din plats blir uthyrd kommer du 
att krediteras. Om platsen hinner 
hyras ut innan faktureringstillfället  
(i början av mars) så skickar vi inte  
ut någon faktura.

För dig som hyr i andra hand, och 
som ännu inte är medlem; ju fortare 
du meddelar ditt båtplatsönskemål 
till info@kullavikshamn.se, desto 
större möjlighet är det att vi kan 
matcha det. Så vänta inte för länge...

Ljumma vindar och solsken känne
tecknade Kullaviks Hamndag, som 
i år anordnades för fjärde året i rad, 
med KKKK som medarrangörer. Ni 
som varit med tidigare vet att det 
brukar vara en trevlig blandning av 
aktiviteter för alla åldrar, och årets 
upplaga var inget undantag. Både 
Sjöräddningen och Räddnings
tjänsten fanns förstås på plats och 
visade upp sina verksamheter. 

Westgöta Gustavianer svarade 
traditionsenligt för exercis och 
salut, och pampiga The Orchestra 
Big Band med sångerskan Lilleva 
Berglund underhöll. Välkände 

sångaren Erik Gullbransson tog 
också ton, både med storbandet och 
som Hamndagens konferencier och 
intervjuare av spännande gäster. 
Triumfglass delade ut gratis glass 
till små och stora barn, och väder
förhållandena var de rätta.

Vi fick också chansen att se 
världens första foilande Optimist
jolle. Den flygande Optimisten 
har hundratusentals visningar på 
Youtube och är byggd av SSPA 
på Chalmers, med Kullaviksbon 
Christian Finnsgård som projekt
ledare. Nu ser vi fram emot femårs
jubileet den 6 juni 2018.
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