
Vattenrättstvisten
Efter 10 års segsliten kamp med den 
vid det här laget världsberömda vat-
tenrättsfrågan, har vi äntligen kommit 
i hamn. Ursäkta uttrycket. 
Det har varit många försök att lösa frå-
gan under åren. Vad som gjort det hela 
extra komplext är att det har varit fyra 
motparter, alla med olika ingångsvär-
den. Vad som nu gjort det hela möjligt 
är en mycket god grundvilja från kom-
munens sida att ”verkligen” lösa frågan. 

EN FRAMKOMLIG VÄG
Vi i hamnstyrelsen fick i februari med 
kommunens goda minne, möjlighet att 
själva agera diplomater mellan kommu-
nen och markägarna. Detta visade sig 
vara en framkomlig väg. Vi har inte alls 
varit med att påverka det ekonomiska 
utfallet i uppgörelsen, men har lagt tid 
på att få parterna att förstå varandra och 
att slutligen komma till förhandlings-
bordet. Möten och telefonsamtal har 
varit otaliga och vi har lagt mycket tid 
på att ta många små steg framåt. Tiden 
från februari fram till påskrivna avtal har 
definitivt inte varit spikrak, men vi har 
hela tiden känt att kurvan pekar uppåt. 
Vi är således mycket glada att få komma 
i mål. Nu har uppgörelsen godkänts både 
i Kommunstyrelsen och Kommunfull-
mäktige utan invändningar. Vi kan nu änt-
ligen känna oss fria att utnyttja hamnen 
som intentionen var vid köpet 2001.

VAD INNEBÄR DET I PRAKTIKEN? 
Jo den del av vattnet som vi tvistat 
om, skulle regleras genom ett servitut 
angavs det redan i köpeavtalet 2001. 
Det visade sig ju då att kommunen 
inte ägde detta vatten och följaktligen 
kunde man då inte heller skriva något 

servitut. Nu när kommunen blivit ägare 
till dessa två vattenrätter kommer man 
att upprätta det avsedda servitutet.

Kullaviks Hamndag 6 juni
I år arrangerade vi Kullaviks Hamndag 
för tredje gången, med KKKK och 
Kullaviks båtvarv som medarrangörer.

Som tur var blev det bra väder och stor 
publik. Sjöräddningen, Räddningstjänst, 
Westgöta Gustavianer, Arne Roos, 
Frölunda Storband, Janne Jingryd, 
Kustbevakningen med flera bidrog till 
en riktigt bra dag.

Vi kommer att genomföra en ny Hamn-
dag den 6 juni 2017. Så kryssa detta i 
kalendern!

Årets stora arbeten med hamnen
Efter mycket planerande och be-
räknande så startade vi i år äntligen 
arbetet med att förändra inre delen av 
hamnen.

Här kommer en liten återblick på detta 
för hamnen stora arbete. Ett arbete 
som ni även kunnat följa på hemsidan 
genom hamngruppens veckobrev.

VI STARTADE DEN 11 JANUARI 
Med spontning, dubbning av spont till 
berget, samt förankring av sponten in 
under hamnplanen. Detta arbete var för 
att hindra hamnplanenatt fortsätta glida 
ut i hamnen.
Sedan vidtog arbetet med montage 
av krönbalken. Här fick vi beviset på att 
sponten var rak, ja den var spikrak. 

När allt var klart med sponten vidtog 
arbetet med återfyllnad och planering 
av ytan samt asfaltering. Alla delarna i 
arbetena har gått enligt våra planer. 

RESULTATET HAR BLIVIT MYCKET BRA
Det kan inte bli annat än bra med så bra 
entreprenörer. Mycket härligt jobbat av 
Sivenmarks och Jägetoft, vi tackar.   
Nu kunde vi se det vi tidigare planerat 
Det blev en fantastisk fin ny yta och en 
bra kaj med en helt ny mastkran.
I den totala investeringen ingick även 
nya pontoner. Dessa blev tyvärr förse-
nade från leverantören, så färdigställan-
det drog ut på tiden. Vi tackar för våra 
medlemmars tålamod.
Vid kajen återstår en del mudderar-
beten som planeras att göras när vi 
genomför arbetena på den norra kajen. 

Information till medlemmar 
och till er som står i kö December 2016



Andrahandsuthyrning
Medlemmar
Från och med 2017 kommer alla med-
lemmar att faktureras för sin båtplats 
även om du avser att hyra ut den i 
andra hand.
Önskar du hyra ut din plats måste du 
varsko hamnkaptenen snarast, 
info@kullavikshamn.se
Du kommer att krediteras när platsen 
är uthyrd.

För dig som hyr i andra hand, 
men ännu inte är medlem
Ju tidigare du meddelar ditt båtplats-
önskemål, desto större möjlighet har 
vi att kunna tillgodose din önskan, 
info@kullavikshamn.se

Portlux
Föreningen har infört ett administra-
tivt system som underlättar vårt ar-
bete och sparar mycket tid. Systemet 
hjälper bland annat till med med-
lemshantering, båtplatstilldelning, 
fakturering och köhantering.

Medlemsdag
Den 17 april, Annandag påsk, kommer 
vi att ha en medlemsdag. Tanken 
är att vi skall mötas och umgås och 
genomföra vissa enklare arbeten 
tillsammans. Mer information kommer 
bland annat på årsstämman.

Sjömärket
I maj fick vi den nya utprickningen på 
plats på grundet ”Trefotarn”. Märket 
är sponsrat och uppsatt av byggföre-
taget Bröderna Bräder, något som är 
mycket uppskattat av medlemmarna, 
kommande gäster till hamnen och alla 
andra som har vägarna förbi.

E-postadress
Vi skickar ut information via mail till våra 
medlemmar. Men tyvärr har vi ännu inte 
fått in adresser från er alla. Vi uppmanar 
er som ännu inte skickat in er adress till 
oss att göra det. Var vänlig hör av dig till 
oss på adress admin@kullavikshamn.se.

Webbplats
Vi informerar om aktuella händelser 
på vår webbplats www.kullavikshamn.
se. Nu finns vi även på Facebook. Ta 
gärna en titt, vi uppdaterar så fort det 
finns ny information om hamnen. 

Vimplar, kepsar, klistermärken
Vi har tagit fram vimplar, kepsar och 
klistermärken med vår logo så att vi 
kan sprida vår goda atmosfär i värl-
den. Dessa säljes av hamnkaptenen.

Kommande event på piren och i 
hamnen
Nyår på piren
För 16:e året i rad firar vi 12-slaget 
ute på piren.
Samla familj, vänner med flera och tag 
med någon fyrverkeripjäs, något att 
skåla med och kom.

Årsstämma 2017 
Kommande årsstämma planeras till 
23:e februari.

 

 
Styrelsen för Kullaviks Hamn vill önska er alla 

HAMNEN ÄR  I KULLAVIK!
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