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Styrelsemöte 
Arilds Hamnförening  

Söndagen den 28 augusti 2011 kl 09.30 
Rusthållargården 

Protokoll 
 
Närvarande: Jan E, Rolf L, Lars B, Max G, Göran E, Lennart W, Henrik W 
Adj: Magnus B 
 
 

1. Välkomnande. JEE 
 

2. Föregående protokoll. RL 
 
Upplästes av Rolf. Bolle hör med Bo Hansson om man kan annullera samtliga gamla 
kontrakt och ersätta med nya. Punkt på nästa möte 
 

3. Ekonomi. LB 
 
Uppdatering utskickad av Lars. Kassa och banktillgångar relativt oförändrat.  
 

4. Invalidparkering – Krapperup 14:162 (Torget) 
Oklart läge om arrendet av denna markbit. Frågan får tas upp först med Lena J och 
ev. senare på planerat möte till hösten med Margareta Björkenhall ansvarig i 
kommunen. 
 

5. Projekt Y-bommar. Lägesrapport. LB 
Sprickor har uppstått i fästpunkterna till bryggan. Detta kan undvikas om 
infästningsanordningarna (gångjärnen) bytes. Lars diskuterar kostnad med 
leverantör. Söndriga gångjärn bör bytas till standardjärn. Om leverantören står för 
kostnaden bör samtliga gångjärn bytas. Standardgångjärn där balken är dålig och 
förstäkta på övriga platser. Projektet med fasta akterförtöjningar till stora och lilla 
pir diskuterades. Det som ligger närmast till hands är kraftig kätting, för en till två 
akterförtöjningar, som förankras i båda pirarna. När ett beslut är tagit så skall även 
hamnen rensas från samtliga gamla kättingar och P-ringar. 
 

6. Rapport om Matrikel/Medlemmar och Tilldelade platser platsbredder mm. LW/MB 
Vg se redan utskickad bilaga. Orrling avstår. Strykes. Claes Lundgren har betalt 
1200 och uppföres på kölistan. Magnus Hedström har betalt 200 och är medlem utan 
köplats. Kristna Lindberg och Karl-Erik Tibe strykes från förturslistan då tidsramen 
är uppnådd. 
 

7. Rapport om båtplatsinnehavare som misskött sig. HW/MB 
Det är hamnkaptens ansvar att avgöra vem som skall tilldelas tillfälliga platser 
utifrån hur man skött sina åtaganden vid tidigare tilldelning.  
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8. Rapport om reparation av Hamntoalettens golv. MG 

Arbetet pågår enligt plan. 
 

9. Tidpunkt för tjärning av bryggor. HW 
Vid tjänligt väder. Kan annars vänta tills våren 
 

10. Övriga frågor.  
Bolle hör med Anna Andersson som klipper gräset på vägföreningens område att mot 
avgift även klippa på hamnföreningens område. 
 
 
Nästa möte: Söndagen den 9 oktober  kl 0930 på Rusthållargården och preliminärt 
också den 20/11 samma tid och plats 
 
 
 
Rolf Lundgren    Jan Eriksson 
Sekreterare    Ordförande 


