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Protokoll fört vid styrelsemöte i Vejbystrands Hamnförening EK förening.  
Datum: 2017-09-03 
Tid: 18.30  
 
Plats: Ruffen 
 
Närvarande:  
Per Bjuvsten 
Peter Knagh 
Thomas Östensson 
Johan Lundström 
Pär Rampe 
Björn Roxlin 
Göran Persson 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ej närvarande  
Michael Kurdve 
Peter Krumlinde 
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1 Mötets öppnande 
Ordf. öppnade mötet, föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
 
2 Ekonomi 
Ekonomin är fortsatt god.  
Go Marina som infördes som betalsystem för gästande båtar och slipavgifter har fungerat bra under 
säsongen. 31 gästnätter har betalats fram till dagens datum, totalt 6.200:-. 
Det har ochså inkommit 41 slipavgifter under säsongen totalt 2.050:-. 
 
3 Hamnområde 
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. 
 
Det finns problem med grundvattnet som pressar på mot kajkanten, detta kan bli ett problem i 
framtiden och skall påpekas till kommunen. 
Beslutades om att bygga en plank runt sopcontainern, förslag att få ihop en pensionärs grupp som 
bygger detta. 
 
Elen till bryggorna skall kopplas från innan det blir vinter igen.  
 
Fiber är nedgrävt till hamnkontoret och det återstår utrustning för WiFi, Vejbyföreningen skall 
tillfrågas om Dom vill vara med och dela på kostnaden. 
Det saknas fortfarande inkoppling av WiFi. 
 
 
4. 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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5 Hamnkapten rapport  
Säsongen har flutit på väldigt bra, och det har fungerat bra med hamnvärdarna. 
Marley on the Beach har inneburit extra sophämtning m.m. 
Vaggorna skall flyttas ner till hamnområdet igen, flytten kommer att ske med kranbil för säkerhetens 
skull. 
23/9 och 7/10 är det upptagning av båtar. 
 
Claes Persson har varit behjälplig när vaggorna flyttades upp till idrottsplatsen, styrelsen föreslår en 
reducering av båtplatsavgiften till kommande säsong, som ersättning. 
 
 
6 Vass Regattan  
Vass Regattan blev inställd på grund av för mycket vind. 
 
 
7 Husbilar 
Stämman har beslutat att styrelsen kan driva frågan kring ett mindre antal parkeringsplatser för 
husbilar. Idag har ingen ansökan lämnats in till kommunen. 
 
 
8 Övriga frågor 
Göran har anmält sig till Svenska båtunionen, för att göra undersökning avseende tillväxt av 
havstulpaner under sommaren. Detta är etablerat och kommer att följas upp under sommaren. 
 
Vi har ett gott samarbete med Delfinen, som har nyttjat Ruffen under sommaren och det har fungerat 
bra. 
Delfinen har problem med att Hamnkrogen kommer att bygga en mur som inkräktar på Delfinens 
verksamhet. VHF kommer att få en skrivelse som vi får ta vidare till kommunen. 
 
Disposition av båtplatser. Idag finns det för många 2 meters platser som inte används, inför 
kommande säsong skall detta åtgärdas om behovet finns. 
 
Förslag på att trycka upp kuvert med logga. 
 
9 Nästa möte  
8/10 klockan 10.00 
 
Vid pennan Thomas Östensson  


