
 

Arilds Hamnförening, Box 289, 260 43 Arild. Pg 468 46 83-8 

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

Styrelsemöte 

Arilds Hamnförening  

Söndagen den 2 november 2014 kl. 09.30 

Rusthållargården 
 

Protokoll 
Närvarande: Jan E, Lars B, Rolf L, Henrik W, Torsten R,  Göran E, Magnus B, Sören E 

 

1. Välkomnande. JEE 

 

2. Föregående protokoll. RL 

 

Genomgicks och lades till handlingarna. 

 

3. Förslag till nytt båtplatskontrakt. RL 

 

Presenterat förslag accepterades av styrelsen med smärre justeringar. 

 

4. Resultat och balansräkning kommentarer. LB 

Kommunens bidrag: 50 000 kr begärt, men det är oklart om vi verkligen fått denna 

summa i år. Skall diskuteras med HK. 

Kassa 160 000. Från detta skall dragas Henrik W och Lisa G´s ersättningar (80 000) 

 

 

5. Rapport om Höganäs Kommuns arbeten. JEE 

Stenfyllning utförd 230 ton för liten sten. Risk för förflyttning vid storm föreligger 

således. Besiktning genomförd. Pråmen återkommer för kompletterande åtgärder 

med ytterligare stenfyllning och av säkerhetsskäl igenfyllning av uppkomna hålrum 

mellan stenarna. 

 

6. Möte med Margareta Engqvist-Björkenhall. JEE 

Planeras under november. Diskutera stenfyllning, ny toalett och nivån av 

kommunens bidrag för skötsel av städning etc. 

 

7. Projekt Hamntoaletten och skötseln av denna. JEE. Göran Lock. 

 

Finansiering finns ( skåneleden och HK) för anläggning av handikappanpassad 

toalett. 

Placering diskuterades: Befintlig placering med handikappanslutning från söder och 

väster om ruffen är styrelsens förslag. Golvet får då höjas åtminstone 40 cm för att 

undvika översvämning. Ev får gamla anläggningen ersättas med ny och något större 

då ett toalettrum måste bli större och även duschutrymme måste finnas. 

Hamnföreningen förelägger kommunen ovanstående förslag i samband med planerat 

möte i november. Bolle ber Göran Lock göra en ny ritning. Även placering intill 

muren mot Ennerfelts fastighet diskuterades. 

 



 

Arilds Hamnförening, Box 289, 260 43 Arild. Pg 468 46 83-8 

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

8. Projekt Kätting. HW/LB 

Berörda hamnplatsinnehavare meddelas i samband med fakturering. 

 

 

9. Projekt nya blomkrukor. HW/MG 

Max erbjudes uppgiften att förfärdiga 3 nya blomsterlådor. 

 

10. Rapport om el-situationen efter utförda arbeten. Behövs ytterligare åtgärder. GE 

Beslutade arbeten i stort sett färdiga och godkända. Elsäkerheten bedöms som 

utmärkt. Efterkontroller utförs och rapporteras av hamnkapten årligen. Lås på 

eluttagen på pirarmarna behövs ej enligt elsäkerhetsverket i Hässleholm.   

 

11. Rapport om löpande ärenden, bojar, båtplatser sommar/vinter mm. HW 

Besiktning av schacklar, infästningar och kättingar skall ske före nästa 

sommarsäsong. Alla i styrelsen försöker hitta lämplig dykare för uppgiften. 

Hamnplats 819 (max båtbredd 1,90) ej uthyrd och skall erbjudas enligt kölistan. 

Ettan och tvåan har tidigare tackat nej till båtplats med denna bredd. Krister Thelin 

erbjudes platsen (Rolf). 

Styrelsen beslutar att personer på kölistan som tackar nej till erbjuden plats hamnar 

på byteslistan. Således skall Gunnel Ahlgren och Björn Odlander hamn på 

byteslistan. Lennart W tillfrågas om detta förfarande blir korrekt 

Fiskarnas handtruck som även hamnföreningen använder har havererat. 

Hamnföreningen köper in en ny som får diponeras även  av yrkesfiskare i hamnen. 

 

 

12. Övriga frågor. 

Före nästa höstsäsong skall vinterplatsuppläggningar diskuteras och bestämmas. 

 

Nästa möte: 1 februari 2015, kl 09 30 på Rusthållargården 

 

 

 

 

 

Rolf Lundgren    Jan Eriksson 

Sekreterare    Ordförande 


