
2019 går mot sitt slut, och det 
är på sin plats med en liten 
tillbakablick på verksamheten 
i Kullaviks Hamn. 

För de flinka och energiska gubbarna i 
hamngruppen, som varje tisdag samlas 
för att outtröttligt jobba vidare med 
nödvändigt underhåll av hamnen, har 
året snarare handlat om förfiningar 
än om stora omdaningar. Efter de 
senaste årens omfattande byggnads
projekt, med spontning av nya kajer 
och omdisponering av vissa bryggor, 
har ombyggnationen av hamnkontoret 
varit det här årets största händelse. 
Johanna och Janne har fått betydligt 
mer ändamålsenliga lokaler än tidigare, 
genom att den gamla verkstaden fått 
ge plats för en utökning av kontorsut
rymmena. Mattorna är ljuddämpande, 
belysningen har fått ljuskällor anpas
sade för kontorsmiljöer, och en ljusblå 
kulör som minner om härlig sommar
himmel har målats på väggarna. Dess
utom finns numera ett litet förråd för 
kontorsmateriel och förbrukningsvaror. 
Ute i hamnen har det löpande under
hållet prioriterats, med bommar som 
bytts ut, kantskoningar som lagats, och 

förankringskättingar som setts över 
och fått nya starka infästningar.

I den nuvarande styrelsekonstellatio
nen, som tillträdde efter extrastämman 
i maj, har vi istället behövt ägna en 
hel del tid åt administrativt arbete. Vi 
har bland mycket annat gått igenom 
föreningens avtal med olika samarbets
partners, och vid behov genomfört för 
föreningen fördelaktiga omförhand
lingar. Vid såväl den ordinarie som den 
extra stämman i våras, uppfattade vi ju 
viss oro från medlemmarna över den 
ekonomiska utvecklingen i föreningen. 
Därför är vi tacksamma att avgångne 
kassören Björn Egeröd har fortsatt 
bistå med månatliga ekonomiupp
följningar, och även adjungerats för 
uppskattade dragningar vid styrel
semötena. Utan att gå händelserna 
alltför mycket i förväg, törs jag redan 
nu utlova att vi vid kommande för
eningsstämma ska kunna redovisa en 
välkommen vändning på den ekono
miska fronten.

Det saknas dock inte utmaningar 
framöver. Ett par decennier har snart 
gått sedan vi tog över hamnen från 
Kungsbacka Kommun, och redan då 
var vissa bryggor ganska gamla och 
slitna. Den tekniska livslängden är för 

länge sedan passerad, och det är endast 
medelst konstgjord andning, i form av 
att manuellt pumpa in luft i läckande 
pontoner, som vi kan hålla dessa delar 
flytande. Snart behöver vi därför göra 
stora investeringar igen. Att alltför 
många av medlemmarna inte ens 
använder sin båtplats, utan väljer att 
år efter år hyra ut den till någon av 
våra drygt 400 köande, är ett annat 
bekymmer. Liksom att den långsiktiga 
trenden tycks vara ett allmänt dalande 
intresse för att äga egen båt, åtminsto
ne av större modeller. Det får säkerli
gen betydelse även i vår hamn.

Låt oss nu inte nedslås av detta, när 
vi inom de närmaste veckorna både 
kan se fram emot att fira en fröjdefull 
jul med nära och kära, och traditions
enligt få skåla in det nya året på vår 
fina hamnpir. Jag hoppas förstås att 
vi ses där, och att många medlemmar 
också kommer till vår förenings
stämma den 19 mars i Kullaviksskolan.

JOAKIM HERMANSSON,  
ORDFÖRANDE
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Hamndagshjälp önskas
Hamndagen i Kullavik är årets mest 
välbesökta och uppskattade evene
mang, som 2020 planeras för sjunde 
gången. Vi vill gärna fortsätta i 
gammal god stil, men också förädla 
arrangemanget med lite nyheter. 
Hör gärna av dig till vår Hamndags
general på ingemar.nordlund@telia.
com, om du har idéer och lust att 
planera eller genomföra Kullaviks 
Hamndag 2020.

Hyra eller hyra ut båtplats?
–  ANMÄL FRÅN DEN 1 JANUARI
Från och med den 1 januari kan 
du anmäla intresse för att hyra 
ut din båtplats och/eller hyra en 
båtplats för säsongen 2020. 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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Meddela din  
e-postadress till  
admin@kullavikshamn.se 
så vi kan skicka fakturor 
digitalt. Tack!

Visa att du gillar vår Hamn
Köp gärna snygga vimplar, kepsar 
och klistermärken med Kullaviks 
Hamns märke, så att vi kan sprida 
vår goda atmosfär i världen. Säljs av 
hamnkaptenen.

Spolplattan ska användas
Kullaviks Hamn följer självklart de 
lagar och regler som gäller för små
båtshamnar. Därför vill vi påminna 
om att alla båtar som någon gång 
har målats med biocidfärg och tas 
upp i hamnen, även via rampen, 
MÅSTE spolas av över spolplatta. 
Den spolplatta som finns i Kullaviks 
Hamn handhas av Kullaviks Båtvarv. 
Kontakta därför varvet på 03193 00 
61 för att kunna nyttja spolplattan.

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

Stämmodags 2020
Torsdagen den 19 mars klockan 
18.30 välkomnas medlemmarna i 
KHef till 2020 års ordinarie förenings
stämma, i Kullaviksskolans matsal. 
Sedvanlig kallelse med stämmohand
lingar distribueras ett par veckor före. 

Nyårsfirandet 20 år
Vår kära tradition att fira 
tolvslaget ute på piren 
fyller 20 år! Samla familj, 
släkt och vänner, och gör en liten 
paus i festandet med en promenad 
ner till hamnen. Ta gärna med något 
att skåla i. Välkomna!

Våren är snart här…
…eller åtminstone på Valborgsmäs
soafton den 30 april. Då ska våren i 
vanlig ordning sjungas in på piren, 
kanske ännu en gång av eminenta 
kören Gubbröra? Välkomna!


