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Så här i jultider kan vi se till-
baka på ett oerhört intensivt 
hamnår, faktiskt ett av de mest 
produktiva i hamnens historia.

Den nya kajen har fått sin slutliga 
utformning, som bidrar till att marken 
kan utnyttjas på ett mycket bättre sätt. 
KKKK får genom ett nyttjanderätts-
avtal en bättre och mer samlad yta 
för sina jollar, vilket i sin tur frigör 
annan yta för fler parkeringsplatser, 
däribland två nya handikapplatser. 
Eftersom markförhållandena var sämre 
än väntat, beslutade föreningsstäm-
man i våras om en extra utdebitering 
för de merkostnader som byggarbetet 
medförde. Det är viktigt att påpeka att 
dessa pengar nu är en del av insatsen, 
och alltså betalas tillbaka om man går 

ur föreningen. Vi är väldigt glada att 
hela projektet tagits så väl emot. Det 
återstår nu att färdigställa våra nya 
byggnader på insidan, och det arbetet 
görs under vintern av vår eminenta 
tisdagsgrupp.

Under våren fick vi också förstärk-
ning av organisationen genom att 
Johanna Öfverberg anställdes. Många 
har nog redan träffat henne på ett eller 
annat sätt. Vi är alla väldigt glada att 
Johanna kommit till oss, då hon på ett 
utmärkt sätt tar hand om administra-
tionen och avlastar vår hamnkapten 
Janne Jange. Nu kan han fokusera på 
sina egentliga hamnsysslor, samtidigt 
som båda kan bemanna kontoret och 
ge alla en god service. Dessutom skapar 
de ett bra team som kan hjälpas åt. Det 
är mycket som ska skötas i en hamn!

Ni kanske också har noterat att det 
numera sitter en bom på slipen. Den 
har varit på tapeten en längre tid, men 
äntligen kommit på plats. Syftet är 
främst att stävja okynnesutnyttjandet av 
slipen, av folk som inte hör till hamnen. 
Medlemmarna i KHef har givetvis fria 
bomöppningar, och på hemsidan kan 
du läsa mer om hur det går till.

Vilken sommar vi hade! Går den 
att slå? Hamnen har väl aldrig varit så 

livaktig som denna sommar. Det var 
verkligen högtryck på vår fantastiska 
Restaurang PIR. Alla arrangemang 
som genomförts har varit välbesökta. 
Femårsjubileet av Kullaviks Hamn-
dag räknade in ett tusental besökare. 
Swimrun-tävlingen, som genomfördes 
för första gången, gav en ny spännande 
dimension med en kul tävlingsnerv. 
Arrangörerna har lovat återkomma 
med ett ännu större startfält 2019.

Antalet gästande båtar har ökat, om 
än från ett litet antal. Många utrikes 
kommande båtbesättningar vittnade 
om att vi har den trevligaste hamnen på 
västkusten. Säger de det, så måste det ju 
vara sant. Här pratar vi inte fake news!

Ha nu en god jul och ett gott nytt år, 
så ses vi snart på det nya båtåret 2019!

MATS PEGELOW, ORDFÖRANDE

Vilken sommar vi 
hade! Går den att slå? 
Hamnen har väl aldrig 
varit så livaktig som 
denna sommar. 

"Västkustens trevligaste hamn"
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Meddela din  
e-postadress till  
admin@kullavikshamn.se 
så vi kan skicka fakturor 
digitalt. Tack!



Fira in det nya året på piren
För 19:e året i rad firar 
vi tolvslaget ute på  
piren. Samla familjen 
och dina vänner och gör 
en liten paus i festandet  
med en promenad ner till hamnen.  
Ta gärna med något att skåla med. 

Välkomna!

Snart stämma 2019
Den 7 mars klockan 18.30 väl -
komnas medlemmarna i KHef  
till 2019 års föreningsstämma,  
i Kullaviksskolans matsal.

Hamndagen firade fem år med rekord
Ett tusental besökare kunde räknas 
in när Kullaviks Hamndag fem-
årsjubilerade på Nationaldagen. 
Premiären för Kullavik Swimrun 
vanns av Göteborgssyskonen Patrik 
och Elise Löfgren:

– Det var väldigt fint att simma 
och springa här i Kullavik, och  
riktigt kul med all publik som  
hejade på oss, tycker Elise.

Vid tolvslaget invigde Westgiötha 
Gustavianer genom att salutera med 
svensk lösen, två skott i tät följd. 
Samtidigt sprack molntäcket upp 
i strålande solsken. The Orchestra 
Big Band underhöll med pampig 
storbandsmusik och sång av  
konferenciere n Erik Gullbransson. 
Sjöräddningssällskapet visade två 
båtar och en rescuerunner, och  
direkt från Azorerna anlände 65- 
fotaren Celeste av Solent.

Till Kullaviks Kanot- och 
Kappseglingsklubbs servering av 
de speciella hamnburgarna, och 
till klubbens jolleprovseglingar, 
ringlade köerna långa. Krabb-
fisket lockade mängder av barn att 
prova fiskelyckan, och Triumfglass 
maskot Glasse bjöd på glass i stora 
lass. Premiärupplagan av Kullavik 
Swimrun lockade inte mindre  
än 66 deltagare, och inbringade  
5 000 kronor till Barncancerfonden. 
Hamndagen avslutades förstås med 
nationalsång och läckra national-
dagsbakelser, innan arrangörerna 
kunde pusta ut:

– Det var fantastiskt roligt att se 
så många Kullavikare och besökare 
här i hamnen, tycker Hamndags-
generalen Ingemar Nordlund.

Hamngruppen jobbar inne
Nu när arbetena med den nya norr-
kajen i stort sett är klara, fortsätter vi 
med att färdigställa inredningen i de 
nya byggnaderna. I skrivande stund 
klär vi innerväggar och tak med gips-
skivor, och för verkstaden återstår att 
spackla, limma väv och måla väggar-
na. Förhoppningsvis ska verkstaden 
vara klar för inflyttning före jul.

HAMNGRUPPEN 

Hyra eller hyra ut båtplats? 
– så här går det till
Från och med den 1 januari kan du 
anmäla intresse för att hyra ut din 
båtplats och/eller hyra en båtplats 
för säsongen 2019. Detta tillväga-
gångssätt 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 skyldig-
het att betala årsavgiften. 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 kullavikshamn.se. 

Välkommen med ditt önskemål 
från och med 1 januari!

JOHANNA ÖFVERBERG

Spolplattan måste 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 telefon 
031-93 00 61 för att kunna nyttja 
spolplattan.
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