
 

Arilds Hamnförening, Stora Vägen 1 26373 Arild. Pg 468 46 83-8 

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

Styrelsemöte 

Arilds Hamnförening  

Söndagen den 7 oktober 2018 kl. 09.30 

Rusthållargården 

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

 

1. Välkomnande. JEE.  
2. Föregående mötesprotokoll från 18-07-29 genomgicks och lades till 

handlingarna 
 

3. Ekonomi . LB. 

Vinst under året=137 000 kr. Övriga förvaltningskostnader = 

fiberinstallation. I kassan 460 000 kr. Ytterligare 250 000 kr inkommer 

under året i båtplats och medlemsavgifter. Gästbåtsavgifter har slagit 

rekord. Inga ytterligare kommentarer från styrelsen. Den ackumulerade 

vinsten beror på att den kostnadskrävande renoveringen av ruffen, som 

ej har kunnat påbörjas under detta verksamhetsår då arbetet måste 

samordnas med toalettnybyggnaden, som skall påbörjas under våren 

2019. Dessutom planeras för en omfattande renovering av slipen, som är 

underminerad. 

Genom gång av HK:s förslag till ny Hamntoalett. JEE/LB. Byggnaden 

skall vara klar under 2019. 

Styrelsen reviderar förslaget enligt Henriks förslag: fasad, separat dusch 

med lås, mindre teknikrum, el, vatten och avlopp till och från 

hamnbodarna, vattenutkastare, asfaltering av uppställningsytan för 

fiskeriredskap. Huvud-elcentral förläggs till teknikrummet för att 

försörja elanläggningar inom hela hamnområdet. Sören presenterar ett 

förslag på separat duschrum utifrån alternativ 1.  Kodlås på duschen. 

Remissvar från hamnstyrelsen inskickas till HK under oktober 2018. 

Ansvarig Göran E, som dessförinnan skickar ut ett svarsförslag till 

styrelsen 

 

4. Översyn av elinstallationer. GE. 

Avtalet uppsagt med påtänkt elinstallatör pga ointresse. Göran fixar ny 

elinstallatör för beslutade reparationsarbeten. 

Se även under punkt 4 

 

5. Ny dörr till Ruffen. LB. 



 

Arilds Hamnförening, Stora Vägen 1 26373 Arild. Pg 468 46 83-8 

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

Beställd. Levereras vitmålad, men kanske med ”fel” vit färg, inom kort. 

Byalaget kan tänka sig att använda medel ur Bo Folkvi-fonden till 

renoveringsarbete av ruffen enligt förslag från Göran 

 

6. Minkens ”Vara eller inte Vara”. JEE/HW 

Ligger under kommunens ansvar. Hamnföreningens uppfattning är att 

minken bör får leva. 

 

7. Räddningsstegar. HW 

Tre st leverans inom 2-3 vv. och monteras senare av Henrik  

 

8. Hamnplatser mm. HW 

Den yttre gula markeringsbojen slet sig under stormen. Bolle kontaktar 

K-M på HK om detta 

Inre östra träbryggans östraste del (pl 819) skadades i stormen. 

Repareras av Henrik och Sören 

Stöld av båtmotorer diskuterades. Polisanmält. 

Ersättning av söndriga rödgröna skyltar behövs. Henrik fixar 

Ytterligare reparation av infästningar av Y-bommar beställes av Lars B.  

Platsbyte Ahlgren (827) och Malm (823) har båda klagat på sina platser 

av olika anledningar och accepterar platsbyte, vilket accepteras av 

styrelsen. Hamnplatsägarna meddelas av Rolf. 

Båtar som ej legat i under sommaren 2018: 826, 806, 810, 817, 857, 871. 

Samtliga av dessa har ytterligare en säsong på sig att besätta sina platser. 

 

9. Övriga frågor 

Göran E, gör ett förslag till ansvarsfördelning av hamnanläggningen. 

Diskuteras vidare under nästa styrelsemöte. 

Ny hamnvärd (för gästbåtar) behövs eventuellt nästa år. Användning av 

Swish bör uppmuntras. Informationstavla på hamnpiren. 

Från och med detta möte betalar vi 800 kr + moms per gång för hyra av 

konferenslokal. Bolle har en diskussion med Rusthållargården om priset 

 

10. Nästa möte 

Söndagen den 20/1 2019 kl. 0930. Preliminärt på Rusthållargården. 

 

 

 

Rolf Lundgren    Jan Eriksson 

Sekreterare    Ordförande 

 


