
 

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

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

Protokoll Extra Styrelsemöte 

Arilds Hamnförening  

Söndagen den 29 juli 2018 kl. 09.30 

Rusthållargården 
 

Närvarande: Jan E, Lars B, Henrik W, Max G, Magnus B, Göran E 

 

1. Välkomnande 

 

2. Ekonomi 

Genomgång av årets resultat- och balansrapport fram till den 28 juli 2018. 

 Resultat strax över 190 kkr. 

 Omsättningstillgångar ca 528 kkr. 

 

3. Henriks punkter 

Punkter Ansvarig 

 Skadad elkabel på lilla piren 

 Nya vattentäta elskåp på stora 

piren (inklusive delvis nya 

elkablar) 

Göran 

 Kontaktar Tunneberga El för åtgärd och 

kostnadsförslag. 

 Ny stege på fyren Henrik 

 Befintliga sönderrostade fasta steg tas bort, 

nytt fäste för mobil stege införskaffas och 

monteras. 

 Ny dörr till Ruffen 

 

Lars 

 Tar in offertförslag efter en gammal bild från 

Ruffen. 

 Rötskadad inredning i Ruffen 

 

Göran 

 En enkel programhandling med 

helhetslösning och kostnader av vilka 

åtgärder som behövs i Ruffen sammanställs.  

 Ny toalettbyggnad Diskussioner för ett slutligt svar tas upp med 

Höganäs kommun i höst. 

 Översyn och komplettering av 

skadade akterförtöjningsbojar 

 

 Magnus 

 Gäller handtag i gula akterförtöjningsbojar. 

Alternativ eller komplettering undersöks.  

 Uppmärkning av landplatser på 

hamnplanen  

Efter diskussion – inte aktuellt att göra några 

speciella markeringar av landplatser. 

Lars  

 Kontaktar vägföreningen angående 

Felparkerade trailers på hamnparkeringen. 

 Flera av de inre träbryggornas 

infästningar är nära att rosta av. 

Tas upp med Höganäs kommun i höst. 

 Installera trådlöst nätverk på 

hamnen 

Henrik 

 Kontaktar Nyhamn Data för kostnadsförslag. 

 Läckande avloppsrör i duschen Åtgärdades samma dag av Max. 



 

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

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

 Förstärka och asfaltera på 

uppställningsplats väster om 

toaletten 

Tas upp med Höganäs kommun i höst. 

 

4. Jonstorpsvingen alternativ förlängning av stora piren. 

Återkommande diskussion kring säkerhet och utbyggnad av hamnen. Jan kontaktar NCC 

för eventuella idéer kring lösningar och kostnader. 

 

5. Övriga frågor 

Styrelsen vill framföra sitt tack till Thorsten Ehrner för hans insatser vid uppbyggnad av ny 

kajakbrygga i anslutning till slipen 

 

6. Nästa möte 

Som tidigare beslutats den 2 september 2018 kl 0930 på Rusthållargården 

 

 

Jan Eriksson    Göran Elsmén 

Ordförande    Vid pennan 

 


