
I ett större sammanhang var 
2020 utan tvekan ett år som 
länge kommer att omnämnas 
som Coronaåret.  

Generellt och förenklat uttryckt alltså 
ett riktigt skitår, vars många och svåra 
negativa konsekvenser det redan har 
skrivits, och kommer att fortsätta 
skrivas, åtskilliga spaltkilometer om. 
Den klagosången stämmer jag inte in 
i här, utan vill istället konstatera, för 
att använda ett gammalt hederligt ord-
språk, att det finns inget ont som inte 
också har något gott med sig. Kalla 
mig världsfrånvänd om ni vill, men sett 
ur vårt förvisso något smala hamnför-
enings- och båtägarperspektiv, var väl 
2020 ändå inte så himla tokigt?

Redan vår förre ordförande Mats 
Pegelow kunde glädjestrålande kungö-
ra att den segdragna vattenrättstvisten 
hade löst sig. Det hade den också, inte 
tu tal om det, men under det gångna 
året har byråkratins ibland inte så 
snabba kvarnar malt på några varv 
till, så att även de sista servitutsde-
larna av uppgörelsen finns fastställda. 
Avtalet har vi nu signerat och hög-
tidligen sparat i både kassaskåpet och 
molnet, och dessutom registrerat hos 
såväl Lantmäteriet som Kungsbacka 
kommun. Nu är alltihop oåterkalleligt, 
och vi kan alla andas ut och se framåt. 

Tänk att det skulle ta Kullaviks Hamn 
ekonomisk förening två decennier att 
få rätt till det som vi ursprungligen 
köpte 2001.

2020 erbjöd ett glädjande hemester-
uppsving för båtlivet som inte skådats 
på mången god dag, med rekordför-
säljning av både nya och begagnade 
fritidsbåtar, högt tryck bland kobbar 
och skär, och förstås också i hamnarna, 
vår egen inte undantagen. Båtplatskön 
har vuxit till drygt 450 och fler än 
någonsin önskade andrahandshyra en 
båtplats i Kullaviks Hamn, så vi kunde 
tyvärr inte tillgodose allas intressen. 
Ändå hade vi 139 medlemmar som 
inte alls använde sina båtplatser i år, en 
siffra som legat i ungefär det häradet 
de senaste åren, och dessutom 60 med-
lemmar som behövde flytta om till en 
annan och mer passande båtplats. Att 
en fjärdedel av medlemmarna behåller 
sin båtplats utan att själva idka båtliv, 
medför ett minst sagt tidskrävande 
administrativt pussel, samtidigt som 
mer båtlivsaktiva inte kan släppas in. 
Det fåtal platser vi överhuvudtaget kan 
omsätta, går nu till intressenter som 
köat i tio år.

Arbetena i hamnen har inte pan-
demipåverkats så mycket, trots att 
flertalet i vårt trogna och strävsamma 
tisdagsgubbgäng uppnått riskgrupps-
ålder. I samverkan med hamnkapte-
nen har de färdigställt verkstad och 

soprum, bytt bommar och flöten, samt 
lagat diverse spångar, övergångar, 
salningar, trasiga bominfästningar och 
kättingar mellan bryggor. Med andra 
ord helt vanligt löpande underhåll i en 
hamn som vår, och något som vi ska 
vara mycket tacksamma att tisdags-
jobbarna gör. Vi har också dragit igång 
byte av alla kantskoningar på den östra 
delen av B-bryggan, men det jobbet 
utförs på entreprenad av Bröderna 
Bräder, och kommer att fortsättas 
över årsskiftet för att hinnas klart i tid 
tills hamnen öppnar igen i vår. Då ska 
Englunds El också ha förstärkt pirens 
sviktande elförsörjning.

Underhållsbehovet är fortsatt 
stort i hamnen, och vi gnetar på för 
att få ihop ekonomin. 2021 sker 
vissa avskrivningar för sista gång-
en, så 2022 lättar den bördan något, 
men nya investeringar står också för 
dörren. Mer om detta på vår ordinarie 
föreningsstämma den 18 mars 2021, 
då jag hoppas att vi alla kan träffas i 
Kullaviks skolan.

Till dess vill jag framföra ett mycket 
varmt tack till er som gör goda insatser 
för Kullaviks Hamn, och tillönska alla 
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 
År från oss i styrelsen.

JOAKIM HERMANSSON,  
ORDFÖRANDE

Ett riktigt skitår – men ändå inte…
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Föreningsstämma 2021
Torsdagen den 18 mars klockan 
18.30 planerar vi att hålla 2021 
års ordinarie föreningsstämma, i 
Kullaviksskolans matsal. Sedvanlig 
kallelse med stämmohandlingar 
distribueras till alla medlemmar ett 
par veckor före.

Den 1 januari öppnar anmälan
– dags att Hyra eller hyra ut båtplats?
Från och med den 1 januari kan 
du anmäla intresse för att hyra 
ut din båtplats och/eller hyra en 
båtplats för säsongen 2021. Detta 
tillvägagångssätt gäller ALLA, 
oavsett hur du gjort förr om åren. 
Mejla till johanna@kullavikshamn.
se, och ange klart och tydligt vad 
du vill. Vill du hyra en båtplats 
är det viktigt att ange båtmodell 
samt längd och bredd, så jag 
med säkerhet ska veta att jag har 
rätt uppgifter.

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 års-
avgiften. 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
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Håll rent vid mastkranen
Vid mastkranen får bara båtar 
som är i färd med att masta på 
eller av förtöja, och det är således 
inte tillåtet att lämna sin båt där. 
Respektera detta, så att du inte 
bromsar upp någon annan båtägares 
på- eller avmastning.

Uppdaterade stadgar
Föreningens stadgar förändrades i 
vissa delar av senaste ordinarie för-
eningsstämma. Håll dig à jour med 
uppdateringarna genom att kolla in 
aktuellt dokument på kullavikshamn.
se. Där kan du bland annat i 14 § 
läsa att alla medlemmar är skyldiga 
att hålla föreningen underrättad 

Överlåtelse vid dödsfall
När någon avlidit är det väldigt 
jobbigt och mycket att tänka på 
för de efterlevande. Ändock; 
avseende eventuell överlåtelse av 
medlemskapet i Kullaviks Hamn 
till närstående, måste ansökan om 
detta, enligt lagen om ekonomiska 
föreningar, ske inom ett halvår efter 
medlemmens dödsfall. Annars anses 
medlemskapet uppsagt.

Rätt avfall på rätt plats
Hushållssopor från båtarna ska 
läggas i avsedda behållare i 
soprummet. Är det fullt i behållarna 
så ska ni ta med soporna hem. 
Större förpackningar, begagnade 
båtdelar och liknande ska inte 
läggas i hamnens behållare.

Kullaviks Båtvarv tar hand om 
batterier och olja.

Färgrester, penslar och färgburkar 
ska, liksom andra hälsofarliga 
produkter, lämnas på Klovsten.

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.

Hamngruppens tisdagsgäng har tillgodosett 
en stor del av årets underhållsbehov.

om sina aktuella kontaktuppgifter, 
såsom postadress, e-postadress, 
telefonnummer och dylikt. Vi sänder 
mer och mer information, fakturor 
etc digitalt, och kan ibland också be-
höva nå ut snabbt med SMS. Minska 
risken att missa detta, genom att 
uppdatera dina kontaktuppgifter nu 
till johanna@kullavikshamn.se.


