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Protokoll fört vid styrelsemöte i Vejbystrands Hamnförening EK förening.  
Datum: 2017-05-04 
Tid: 18.30  
 
Plats: Ruffen 
 
Närvarande:  
Per Bjuvsten 
Peter Knagh 
Thomas Östensson 
Johan Lundström 
Pär Rampe 
Göran Persson 
Peter Krumlinde 
 
 
 
 
  
 
Ej närvarande  
Michael Kurdve 
Björn Roxlin 
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1 Mötets öppnande 
Ordf. öppnade mötet, föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
 
 
2 Ekonomi 
Ekonomin är fortsatt god och stor del av betalningarna för årets hamnplatser har inkommit. 
 
3 Nya medlemmar 
Göran Persson och Pär Rampe är nya medlemmar och hälsas välkomna in i styrelsen. 
 
 
4 Asfaltering av hamnplan 
Idag vet vi inte när det kommer att bli asfaltering, bollen ligger hos kommunen. 
Provtagningen på hamnplanen är genomförd, och resultatet visar att det inte finns några skadliga 
ämnen i marken. 
 
Beslut fattats om att förlänga slipen, med ytterligare cementplatta för att underlätta för upptagning av 
båtar. Kostnaden för utbyggnaden blir ca 20.000:-. 
 
Uppställningsplatsen vid idrottsplatsen kommer att grusas upp och kostnaden för detta blir ca 
10.000:-. Styrelsen godkänner denna kostnad. 
 
 
5. Besiktning av hamnbyggnad 
Anders har deltagit i möte, som mynnat ut i diverse åtgärder som skall genomföras av byggnads 
företaget Kuno Bygg AB. 
 
Åtgärder är vidtagna och Per rapporterar när arbetet slutfört. 
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6 Hamnkapten rapport  
VHF har tecknat avtal med GO Marina för betalning av hamnplatser. Kostnaden är 8% av avgiften 
för hamnplatsen. Vi kan med detta också ta betalt för slipen andra avgifter som skall betalas. 
Styrelsen uppmanas att ladda ner appen och titta och lära sig hur den fungerar. 
 
Avgiften för slipen beslutas till 50:-/dag och gästplatsernas avgift sätts till 200:-. 
Sjösättning den 29/4 och den 6/5. 
2st 3,5 meters platser är utdelade istället för 4 st 2 meters platser. 
Ruffen skall utnyttjas så mycket som möjligt och fler nycklar är införskaffade och lämnas ut till 
styrelsen. 
Förslag från hamnkaptenen att ha ett rullande schema för tillsyn av hamnen, där styrelse eller andra 
medlemmar hjälper till en vecka under sommaren. Schema tas fram och färdigställs under städdagen 
den 20/5. 
 
Städdagen den 20/5, följande behöver åtgärdas. 

Livbojar 

Soptunnor 

Slangar 

Målning av stenar, spont m.m. 

Brygg arbete 

Skyltar 

Städning 
 
Flytt av vaggor upp till idrottsplatsen skall åtgärdas av respektive båtägare. 
 
 
7 Miljöplan 
Miljökontoret kräver att det finns en plan för hanteringen av bottenfärger innan den 31/3 2017. 
VHF skall vara behjälpliga i framtagningen av planen men det är kommunens ansvar att lämna in 
planen till miljökontoret. Per ansvarar för kommunikationen mot kommunen. 
 
Kommunen har tagit ansvar för att lämna in miljöplan till miljökontoret innan den 31/3. 
 
2 st slipmaskiner med utsug är inköpta, som kan användas av medlemmar vid rengöring och 
underhåll av båtar m.m. Slip papper kommer att säljas för 10:- per st. 
Medlemmarna tycker att det är mycket bra med de nya slipmaskinerna. 
 
 
8 Stormskador 
Yttre piren har fått stora skador efter stormen Urd och det saknas i dag mycket sten som skulle 
behövas fyllas på. Södra piren och bryggorna behöver också omfattande reparationer. 
Förslaget från styrelsen till kommunen blir att förlänga stolparna som håller flytbryggorna för att 
bryggorna inte skall slita sig. 
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Kommunen är underrättad om skadornas omfattning och vi väntar på åtgärder. 
SSE kommer att utföra arbete med att ta bort sten från hamnbassängen. 
Kvarstående punkter är en del brygg arbete, samt elinstallationer. 
 
 
 
9 WIFI i hamnen 
Vi undersöker möjligheter för att installera WiFi i hamnen, beslut fattas vid nästa möte när vi vet 
exakta kostnader för installation och drift. 
 
 
 
 
10 Städdag och Gökotta 
Förslag på gökotta i maj månad för alla båtplatsägare. Datum sätts till den 20/5 klockan 07.00 Peter 
Krumlinde sätts som ansvarig för aktiviteten. 
 
 
 
11 Husbilar 
Stämman har beslutat att styrelsen kan driva frågan kring ett mindre antal parkeringsplatser för 
husbilar. 
 
12. Övriga frågor 
Göran har anmält sig till Svenska båtunionen, för att göra undersökning avseende tillväxt av 
havstulpaner under sommaren. 
 
13. Nästa möte  
19/6 klockan 18.30 i Ruffen. 
 
 
Vid pennan Thomas Östensson  


