
Information till medlemmar 
och till er som står i kö Maj 2017

Ordförande har ordet
Varmt välkommen till en ny och härlig 
båtsäsong. Kullaviks Hamn har nu öpp-
nat för säsongen och verksamheten har 
dragit igång på allvar. Efter en kall vår 
hoppas jag att sommaren kompenserar 
med desto bättre väder. Jag hoppas 
också att vi den 6 juni får samma fantas-
tiska väder som i fjol, när det återigen 
är dags för Kullaviks Hamndag. Ta med 
nära och kära och kom ner till hamnen 
och upplev aktiviteterna. Vi startar den 
fjärde Hamndagen (i modern tid…) 
med salut klockan 12.00!
Årets stora nyhet i Kullaviks Hamn är 
Restaurang PIR, som förstås kom-
mer att finnas ute på piren, placerad 
strax före grillplatsen. Det är med stor 
glädje vi har startat ett samarbete med 
Henrik Müntzing, som är ”arrendator” 
och restaurangansvarig. Henrik har ju 
framgångsrikt och i egen regi drivit 
glasskiosken i två år, och nu utvidgas 
verksamheten till att även omfatta en 
restaurangdel. Det känns roligt att vi 
kontinuerligt kan utöka servicen till våra 
medlemmar och hamnbesökare. 
Än en gång – hjärtligt välkommen till 
Kullaviks Hamn, hjärtat i Kullavik.
                                         Mats Pegelow

Kullaviks Hamndag 6 juni
I år arrangerar vi Kullaviks Hamndag för 
fjärde gången, med KKKK som medar-
rangör. Ni som varit med tidigare vet att 
det brukar vara en trevlig blandning av 
aktiviteter för alla åldrar, och årets upp-
laga är inget undantag. Både Sjörädd-
ningen och Räddningstjänsten finns 
liksom Kustbevakningen förstås på plats 
och visar upp sina verksamheter, 
så länge de inte är tvungna att ge sig 
iväg på akut utryckning. 

Westgiötha Gustavianer svarar för 
exercis och salut, och pampiga The 
Orchestra Big Band med sångerskan 
Lilleva Berglund underhåller. Välkände 
sångaren Erik Gullbransson tar också 
ton, både med storbandet och som 
Hamndagens konferencier och inter-
vjuare av spännande gäster. Triumfglass 
delar ut gratis glass till små och stora 
barn, och är väderförhållandena de rätta 
får du också chansen att se världens för-
sta foilande Optimistjolle. Den flygande 
Optimisten har snart 100 000 visningar 
på youtube och är byggd av SSPA på 
Chalmers, med Kullaviksbon Christian 
Finnsgård som projektledare.
Missa inte den och allt annat, utan 
kryssa in klockan 12.00 på National-
dagen i kalendern!

Årets arbeten med hamnen
Under våren har pirens brädgång färdig-
ställts, för att få hela piren likvärdig. Först 
gjöt vi, och sedan kom trädäcket på plats. 
Samtidigt gjordes också en översyn av båt-
platserna, för att anpassa dem till dagens 
behov, med breddning och 10 – 12 meters 
Y-bommar. Förtöjningsbojarna på de allra 
yttersta platserna ska också tas bort så små-
ningom, och ersättas av bommar med tio 
till tolv meters längd. Det gäller för oss att 
hela tiden hålla hamnen på en nivå med 
hög säkerhet och god standard, och att ett 
antal platser nu blivit något bredare är ett 
måste då det handlar om tillgänglighet.
Ett antal övergångar på D-pontonen hade 
tyvärr raserats i vinter, men nya kom på 
plats redan under mars månad. Vi kan även 
meddela att de nya elstolparna för piren 
är klara. De ska stå emot väder och vind 
bättre, och det gäller även elstolparna för 
B-pontonen. De nya pontonerna i den inre 
hamnen ska också få stolpar för el och vat-
ten, så vi ser ljust på tillvaron.
Utöver dessa arbeten fortsätter vår strävan 
med underhåll och investeringar, för att 
göra hamnen säker och tillgänglig för alla.
 Hamngruppen den 7 maj 2017

Klart för Restaurang PIR!
– Nu har vi fått både bygglov och serve-
ringstillstånd, och bygger för fullt på nya 
Restaurang PIR. Vi siktar på att öppna 
i Kullaviks Hamn den 15 juni, säger 
Kyviksbon och blivande hamnkrögaren 
Henrik Müntzing.
Det är succén med glasskiosken i Kulla-
viks Hamn som gett blodad tand, även 
om restaurangidén ursprungligen kom 
från hamnföreningens ordförande Mats 
Pegelow:
– Mats kom till mig och tyckte att det 
skulle vara trevligt att ha en restaurang 
som samlingspunkt i hamnen, och däri-
från spånade vi vidare, berättar Henrik 
Müntzing.
– Med en hamnrestaurang utökar vi 
servicen och befäster hamnens position 
som hjärtat i Kullavik. Restaurang PIR blir 
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en naturlig plats att ses och umgås för 
alla som bor här – inte bara för båtä-
garna och för våra medlemmar, menar 
Mats Pegelow, och pekar på ytterligare 
en positiv effekt:
– En restaurang på piren lockar vuxna 
gäster, och kan ha samma lugnande 
inverkan på mopedkörning och annat 
busliv, som vi med facit i hand kan se 
att glasskiosken haft.
Kullaviksarkitekten Sven Magnus Sjögren 
har arbetat fram hur Restaurang PIR ska 
se ut. Tanken är att restaurangen ska 
bestå av tre 20-fots containers med ett 
30-tal sittplatser ute på hamnpiren, så 
att hela härligheten enkelt kan flyttas 
bort när höststormarna börjar vina in. 

Sedan ställs de tillbaka på piren igen 
lagom till nästa säsong.
– Det konceptet har fungerat väldigt väl 
med glasskiosken, så det tror vi verkli-
gen på, säger Müntzing, som tänker sig 
att Restaurang PIR kommande år ska 
vara öppen från maj till september.
– Vi siktar på att hålla öppet mellan 12 
och 22 när det är gott väder. Kanske till 
23 vid något enstaka tillfälle, men inte 
senare, fastslår han.
I Restaurang PIR ska både Kullaviksbor 
och båtgäster kunna njuta av prisvärda 
och vällagade rätter med något gott att 
dricka till:
– En mustig fisksoppa med svalkande 
gott vitt vin, eller kanske en riktigt rejäl 
högrevsburgare med alla tillbehör, 
exemplifierar Müntzing, och påpekar att 
bra kvalitet är A och O.
– Absolut! Och det ska vara prisvärt, 
avslutar han och hälsar alla Kullaviksbor 
varmt välkomna till Restaurang PIR.

Vimplar, kepsar, klistermärken
Nu finns det snygga vimplar, kepsar 
och klistermärken med Kullaviks 
Hamns logo, så att vi kan sprida vår 
goda atmosfär i världen. Dessa säljs 
av hamnkaptenen.

Faktura via e-postadress
Att skicka ut fakturor via e-post spar inte 
bara papper, kuvert och porto, utan också 
miljön. Därför har vi börjat skicka ut fak-
turorna via e-post. Ännu har vi dock inte 
fått in e-postadresser från alla medlemmar 
och båtplatsköande i Kullaviks Hamn. 
Vi uppmanar därför er som ännu inte 
meddelat er e-postadress att göra det, 
till: admin@kullavikshamn.se.

Webbplats
www.kullavikshamn.se  uppdateras 
löpande med aktuella nyheter och hän-
delser, och Kullaviks Hamn finns även på 
Facebook. Ta gärna en titt! Vi uppdate-
rar så fort det finns ny information om 
hamnen.

KKKK:s Kappseglingsprogram -17
25–28 maj Rikskval 2 för Optimist
12 augusti, PelleP Archipelago Race
26 augusti, Klubbmästerskap
16–17 september, Kullaviks Skiff
14 oktober, Höstregatta samt Distrikts-
mästerskap

Måndagsseglingar
Vårserien: 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6
Höstserien: 14/8, 21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9

Tre containers ska inredas och sedan täckas 
med skivor på utsidan, för att bli Restaurang 
PIR. Arkitekt Sven-Magnus Sjögrens skisser 
visar hur vi kan förvänta oss att den färdiga 
restaurangen ska se ut.


