
 

Arilds Hamnförening, Box 289, 260 43 Arild. Pg 468 46 83-8 
Telefon hamnfogde 0703-855 655 

 

Styrelsemöte 
Arilds Hamnförening  

Söndagen den 9 oktober 2011 kl 09.30 
Rusthållargården 

 

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

1. Välkomnande. JEE 
 
 

2. Föregående protokoll. RL 
 
Gick igenom godkändes och lades till handlingarna 
 

3. Magnus avslutar sitt jobb som Hamnkapten – Ny Hamnkapten? JEE 
 

Magnus har sagt upp sig som hamnfogde, men än så länge ej städningen av 
toaletterna. Till nästa möte skall förslag om hamnkaptensuppdrag och ev 
namnförslag föreligga. Eventuellt kan vissa uppgifter läggas ut på andra. Rolf 
Henrik och Göran får i uppdrag att göra detta till nästa möte 

 
 

4. Röjning av yttre hamnbassängen – ny kätting/bojar. JEE/LB 
Bifogat är en skiss som visar hur ett Kättingalternativ skulle kunna se ut. 
Bifogat är också ett förslag till brev till båtplatsinnehavarna. 
 
Förslag om mycket grov kätting i mitten med kätting därifrån till boj vid varje 
båtplats på båda pirarmarna. Lars undersöker vem som kan göra detta och begär in 
offert. Bottnen rensas från gamla kättingar och P-ringar av samma utförare när 
tidpunkt för färdigställande av de nya akterförtöjningarna föreligger. Leif i Bräcke 
tillfrågas först. 
Info om akterförtöjningsprojektet läggs på hemsidan. Bolle fixar detta. 
Brev till Olofsson om förslag att lägga upp hans båt på hamnplanen med löfte om att 
få återilägga densamma om han skall använda den.  
 
 

5. Projekt Y-bommar. Lägesrapport och ev. fortsättning. LB 
 
Beslutar att gå vidare med bomprojektet genom att minska plats 875 till 1,80m bredd 
och monterar ytterliggare bommar på utsida och insidan av nya vinklade träbryggan. 
Detta medför inköp och montage av ytterliggare 8-9 bommar och lägesjusteringar av 
vissa redan monterade bommar. 
 



 

Arilds Hamnförening, Box 289, 260 43 Arild. Pg 468 46 83-8 
Telefon hamnfogde 0703-855 655 

 
6. Rapport om Matrikel/Medlemmar och Tilldelade platser platsbredder mm. LW/MB 

 
Bordlägges till nästa möte 
 

7. Förslag till nytt Båtplatskontrakt. JEE/RL 
 
Bordlägges till nästa möte 
 
 

8. Rapport om båtplatsinnehavare som misskött sig. Arnasson plats 804. HW/MB 
 
Båten har varit helt vattenfylld och nästan sjunkit vid flera tillfällen under 
sommaren. Varning skickas till innehavaren av Bolle att kontraktet kommer att 
sägas upp om det händer igen 
 

9. Rapport om reparation av Hamntoalettens golv. MG 
 
Skall färdigställas den 10/10 

 
10. Gräsklippning mm. JEE. 

 
Bordlägges till nästa möte 
 
 

11. Övriga frågor.  
 
Inga 

 
 
Nästa möte: Söndagen den 20 november kl 09 30 på Rusthållargården 

 
 
 
 
 

Rolf Lundgren  Jan Eriksson 
Sekreterare   Ordförande   


