
Våren var sig inte riktigt lik, 
men i hamnen har vi jobbat 
på nästan som vanligt.

Vår administratör Johanna märkte 
redan tidigt ett extra stort intresse, 
från dem som köar för medlemskap 
i Kullaviks Hamn, att hyra båtplats i 
andra hand i sommar. De senaste åren 
har tillgången från hamnmedlemmar 
som inte velat nyttja sin plats kunnat 
matchas relativt väl med efterfrågan 
från andrahandshyresgäster, men i 
år har vi tvingats neka ett knappt 
50-tal köande en andrahandsplats. 
Samtidigt som det är glädjande att 
våra medlemmar just i år i större 
utsträckning tycks vilja idka eget båtliv, 
är det förstås trist att behöva neka 
ivriga intressenter som vill ha tillgång 
till en båtplats.

I KALLELSEN TILL årets föreningsstämma 
skrev jag annars att mer än en fjärdedel 
av våra medlemmar år efter år hyr ut 
sin båtplats till någon av våra fler än 
400 köande, istället för att själva nyttja 
båtplatsen, vilket inte tycks tyda på 
något större eget intresse för båtlivet 
och för hamnen. Min uppfattning är 
fortfarande att vi skulle behöva fasa ut 
långvarigt oengagerade medlemmar 

utan båt, till förmån för angelägna 
köande andrahandshyresgäster, 
som inte vill något hellre än att bli 
fullvärdiga medlemmar i Kullaviks 
Hamn. Styrelsen fick också stämmans 
uppdrag att utreda hur andrahands-
uthyrningen kan begränsas, så att fler 
medlemmar som har för avsikt att 
själva nyttja hamnanläggningen kan 
beredas tillträde. Den utmanande 
uppgiften arbetar vi med.

TILL DET LÅNGSIKTIGA arbetet hör också att 
säkra och stärka föreningens resultat 
och likviditet. Där är vi på god väg, 
genom att enträget hålla kostnaderna i 
schack och ständigt se över intäkterna. 
Resultatförbättringen för 2019 
redu cerade visserligen föreningens 
ansamlade förlust med en dryg 
tredjedel, men fortfarande återstår 
mer än 1,2 miljoner kronor att beta 
av. Det är inte precis några småpengar, 
och allvaret i situationen kräver 
fortsatt hårda nypor. I sammanhanget 
kan vi ändå tillåta oss att glädjas 
över den oberoende besiktning som 
utförts under våren, avseende de 
äldsta bryggornas kondition, som 
visar att läget för dessa är något 
mindre allvarligt än befarat. Möjligen 
skulle den utvärderingen kunna ge 

oss utrymme att skjuta de största 
kommande investeringarna något 
framåt, så att vi bättre hinner ifatt de 
senaste årens myckna spenderande.

EFTER DESSA ALLVARSORD vill jag å hela 
styrelsens vägnar förstås också 
önska alla medlemmar, köande 
och samarbets partners en skön 
midsommar helg, som i skrivande stund 
ser ut att kunna bli den varmaste och 
soligaste på länge. Förhoppningsvis 
fortsätter hela sommaren så, till glädje 
för oss i Kullaviks Hamn och alla 
andra båtägare. I år pekar ju allt på 
att de svenskflaggade båtarna blir fler 
än någonsin, samtidigt som många 
utländska gäster kommer att avstå 
svenska vatten, så vi får nog plats ändå, 
allihop.

Ha nu en riktigt skön båtsommar!

JOAKIM HERMANSSON, 
ORDFÖRANDE

mer än en fjärdedel av 
våra medlemmar hyr år efter 
år ut sin båtplats till någon 
av våra 400 köande.

Allvar, glädje, sol och värme…
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Överlåtelser vid dödsfall
Med all respekt för att det kan 
vara väldigt jobbigt och mycket att 
tänka på för de efterlevande när 
någon avlidit, vill vi från hamnens 
sida ändå vädja om att snarast 
anmäla  eventuell önskad överlå
telse av medlemskapet i Kullaviks 
Hamn. Avlidna personer kan ju inte 
vara medlemmar, och lagen om 
 ekonomiska föreningar anger att 
utträde för avlidna medlemmar sker 
automatiskt om överlåtelse inte 
meddelas inom viss tid.

Detta, liksom att medlemskapet/
medlemsinsatsen ska tas upp och 
fördelas i bouppteckningen, bör 
bouppteckningsmannen förstås 
känna till. Ändå har styrelsen på 
senare tid tvingats hantera ärenden 
rörande medlemmar som avled 
för många, många år sedan. Det 
är varken trevligt för styrelsen, för 
föreningen eller för de efterlevande.

Hamngruppens arbeten
Trots pandemin har vår idogt 
arbetande hamngrupp fått en hel 
del gjort under våren. Ett antal slitna 
bommar och landgångar har bytts 
ut, salning har lagats på vissa bryg
gor, elstolpar och vattenledningar 
har reparerats och en oberoende 
besiktning av bryggorna har utförts. 
Tack till hamnkaptenen och till 
seniorerna i tisdagsgruppen för att 
ni håller vår hamn i gott skick!

Hjärtstartare redo
Vi vill påminna om att det finns en 
Hjärtstartare i hamnen, under den 
gröna markisen mitt på bastuhuset 
ute på piren.

Toasugen femårsjubilerar
Toasugen har nu varit på plats på 
kajen framför KKKK:s klubbhus i 
fem år. Ni använder väl den regel
bundet?

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.

När du behöver lasta i  
och ur båten
För i och urlastning av båtar är 
det tillåtet att tillfälligt stanna bilar 
vid bryggorna. Bilarna ska direkt 
därefter parkeras på anvisade 
parkeringsytor. Infart till B till och 
med Jbryggorna rekommenderas 
på sydostsidan av KKKK:s klubbhus.

Stormfonden full
2016 beslutades om en stormfond, 
för att vi skulle ha en reserv att 
tillgå vid större oförutsedda och 
väderrelaterade skador på hamn
anläggningen. Stormfonden har nu 
uppnått stipulerade en miljon kronor, 
varför ingen ytterligare utdebitering 
kommer att ske förrän vi tvingats ta 
fonden i anspråk.

Håll koll på stadgar och 
särskilda bestämmelser
Vid vår senaste ordinarie förenings
stämma den 19 mars antogs del vis 
nya stadgar för föreningen. Vi 
arbetar vidare med en översyn av 
stadgarna, liksom av föreningens 
särskilda bestämmelser. Båda dessa 
dokument finns tillgängliga på 
hemsidan, och vi vill uppmana alla 
medlemmar att hålla koll på dem där.

Sköt sophanteringen
Hushållssopor från båtarna ska 
läggas i avsedda behållare i sop
rummet. Är det fullt i behållarna 
måste soporna tas med istället. 
Större förpackningar, begagnade 
båtdelar och liknande ska inte 
läggas i hamnens sopbehållare, som 
alltså endast är avsedda för hushålls
sopor från båtar.

I Kullaviks Båtvarvs miljöstation 
kan vi göra av med batterier och 
spillolja. Färgrester, penslar och färg
burkar ska, liksom andra hälsofarliga 
produkter, lämnas på exempelvis 
Klovstens återvinningscentral.

Uppdatera e-postadress  
och mobilnummer
Att distribuera fakturor via epost 
spar inte bara papper, kuvert och 
porto, utan också miljön. Därför 
skickar vi hellre mejl än pappers
fakturor från Kullaviks Hamn. Vi ber 
nu dig som är medlem eller köar 
för båtplats att meddela oss din 
epostadress. Mejla till johanna@
kullavikshamn.se. Tänk även på att 
det är viktigt att uppdatera mejl
adresser och telefonnummer  
till johanna@kullavikshamn.se.


