
Vårens arbeten i vår hamn har 
genomförts enligt plan och vi 
kan nu se fram emot ännu en 
härlig båtsommar.

I fjol när jag vid den här tiden skrev 
om det extra stora intresset för båtliv, 
kunde jag väl aldrig tro att det nu, ett 
år senare, ånyo skulle vara all-time-
high. Men så är det otvivelaktigt. 
Småbåtsvarven jobbar på som små 
illrar, men begränsas i viss mån av 
material- och komponentbrist. Nya 
fritidsbåtar finns knappt att uppbringa 
överhuvudtaget, och med lite större 
snurror är det lika illa. Tidigare 
nästintill osäljbara gamla begbåtar går 
för fantasisummor. Båtlivet är helt 
klart hetare än någonsin, och det får vi 
väl vara glada för, trots att det kanske 
bara är en tillfällig pandemieffekt.

HÄRHEMMA I KULLAVIKS Hamn 
har uppsvinget medfört att fler 
medlemmar glädjande nog faktiskt 
använder sin båtplats, istället för att 

lämna den till uthyrning. Baksidan 
är att vi då inte kan tillgodose vår 
växande båtplatskö med tillfälliga 
andrahandsplatser. För ett par år sedan 
klarade vi det precis, medan det i 
fjol var ett 50-tal och i år knappt 90 
andrahandsspekulanter kvar i kö när 
alla platser fördelats. Trist förstås, så 
vi analyserar läget för att utröna om 
det möjligen kan finnas utrymme att 
framöver utöka hamnen och antalet 
båtplatser på något sätt.

PARKERINGSSITUATIONEN I 
hamnen har med ökat tryck lämnat 
en hel del i övrigt att önska, men som 
 aviserades tidigare i våras har vi nu 
med tydligare skyltning, linjemålning 
och inte minst Securitasbevakning 
lyckats stävja de värsta avarterna. 
Vi har i styrelsen uppfattat en stor 
förståelse från medlemmar och 
besökare för våra åtgärder, men 
också varit lyhörda för inkomna 
synpunkter.  Exempelvis har vi 
snabbt beslutat utöka  parkeringarna 
för rörelsehindrade. Två platser 
finns nu omedelbart till vänster om 
glasskiosken, och två som tidigare 
mellan hamnkontoret och mastkranen. 
Skyltningen görs klar nu i dagarna. 
Dessa platser är reserverade för 
rörelsehindrade med särskilt tillstånd, 
men avgift måste erläggas och 
eventuella tidsbegränsningar följas.

PÅ PIREN ÄR förstärkningen av 
elsystemet klar och vi tackar Anders 
på Englunds el för väl utfört arbete. 
Nu ska vi slippa spänningsfall och 
utlösta säkringar där. Bröderna Bräder 
har fått all den nya kantskoningen 
på plats på B-bryggans östra del och 
bryggan har även rätats upp så att 
skarvplatserna håller fastställd storlek 
i olika vind riktningar. Hamngruppens 
tisdagsgäng har förtjänstfullt bytt 
ett antal uttjänta bommar mot nya 
och fräscha, och fler sådana byten 
är budgeterade till  hösten. Då ska 
också sjösättningsrampen få sig en 
välbehövlig renovering, så att den 
kan fylla sin funktion och bidra till 
föreningens intäkter i många år till.

I SOMMAR UPPRÄTTHÅLLS god 
medlemsservice genom att vår 
 anställda personal Johanna och Janne 
sprider ut sin semester så att någon 
av dem alltid har möjlighet att hjälpa 
till med våra spörsmål. Å styrelsens 
vägnar vill jag önska dem, alla 
medlemmar och köande, liksom våra 
samarbetspartners i olika föreningar 
och andra verksamheter i hamnen, en 
avkopplande och skön sommar med 
mycket högkvalitativt båtliv. Vi ses i 
hamnen och ute på vattnet!

JOAKIM HERMANSSON,  
ORDFÖRANDE

en avkopplande och 
skön sommar med mycket 
högkvalitativt båtliv
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Rätt avfall på rätt plats
Hushållssopor från båtarna ska 
inte tryckas ner i papperskorgarna 
utan läggas i för ändamålet 
avsedda behållare i soprummet. 
Är det fullt i behållarna så måste 
ni ta med soporna hem. Större 
förpackningar, begagnade 
båtdelar och liknande ska inte 

läggas i hamnens behållare.
Kullaviks Båtvarv tar hand om 

batterier och olja.
Färgrester, penslar och 

färgburkar ska, liksom andra 
miljö- och hälsofarliga produkter, 
lämnas på exempelvis Klovstens 
återvinningscentral.
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Håll rent vid mastkranen
Vid mastkranen får bara båtar som är  
i färd med att masta på eller av för-
töja, och det är således inte tillåtet att 
 lämna sin båt där. Respektera detta, 
så att du inte bromsar upp någon 
 annan båtägares på- eller avmastning.

Nya medlemmar
Sedan årsskiftet har styrelsen beviljat 
medlemskap enligt nedan, och de nya 
medlemmarna hälsas varmt välkomna 
i föreningen.
• Christina Kaijser, Billdal.
• Karin Koch, Kullavik.
• Magnus Sundberg, Kullavik.
• Ulf Persson, Kullavik.
• Lars Herrströmer, Pixbo.
• Pia Herrströmer, Fjärås.
• Helena Bjöersdorff Rydqvist,  

Kullavik.
• Linda Lind, Kullavik.
• Jacob Terling, Ixelles, Belgien.

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

 

Spolplattan ska användas
Kullaviks Hamn följer självklart de la-
gar och regler som gäller för småbåts-
hamnar. 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 
031-93 00 61 för att kunna nyttja den.

Toasugen sexårsjubilerar
Vår sugtömningsstation för båtarnas 
septiktankar 
har nu varit på 
plats på kajen 
framför KKKK:s 
klubbhus i sex 
år. Du använder 
väl den regel-
bundet?

Kullaviks Hamn  
har hjärt startare 
För att ge medlemmar och andra 
som vistas i och kring hamnen 
en bättre chans att överleva om 
ett plötsligt hjärtstopp är framme 
tillhandahåller vi en hjärtstartare, 
som är placerad under markisen på 
bastuns östra vägg.

Ett hjärtstopp kan drabba vem 
som helst, oberoende av ålder eller i 
hur bra fysisk form man är. Hjärtstop-
pet innebär att det har uppstått ett 
elektriskt kaos i hjärtat som gör att 
det inte kan pumpa runt blodet som 
det ska. Den allvarligaste konse-
kvensen av det är att hjärnan inte får 
tillgång till syresatt blod, något som 
är nödvändigt för att en människa 
ska kunna leva.

Med hjärtlungräddning försöker 
man för hand pumpa runt blodet 
i kroppen, men det är bara en 
hjärtstartare som kan få stopp på 

det elektriska 
kaoset. Risken 
att dö ökar 
med tio procent 
för varje minut 
som går utan att 
hjärtlungräddning sätts 
in, eller att en hjärtstartare används.

I väntan på ambulans och vård-
personal är det därför viktigt för oss 
att snabbt kunna sätta in nödvändig 
vård direkt i hamnen om olyckan är 
framme.
• Larma – ring 112
• Ring alltid 112 vid ett plötsligt 

hjärtstopp och uppge vår adress: 
Kullaviks Hamn

• Position för helikopter (grader. 
minuter. sekunder): 
Latitud: 57°32’54.7 N 
Longitud: 11°55’20.2 E

• Här kan du läsa mer om 
hjärtstartaren: www.defibrillator-
hjartstartare.com


