
 

Arilds Hamnförening, Stora Vägen 1, 263 73 Arild. www.arild.se 

Pg 468 46 83-8; Tel hamnkapten 0703-855 655; arildshamnkapten@arild.se   

    

 

Styrelsemöte Arilds Hamnförening 

Söndagen den 7 oktober 2012 kl. 09.30 Rusthållargården 
 

Protokoll 
 Närvarande: Jan E, Lennart W, Henrik W, Lars B, Anna F-A, Max G, Göran E, Rolf L, Ulf J 

 

 

1. Välkomnande. JEE 

 

2. Föregående protokoll. RL 

 

Genomgicks och lades till handlingarna 

 

3. Ekonomi. Se bifogade dokument. LB. 

 

Båtplatsavgifter har erlagts i paritet med budgeterat = 15 000 kr. 147 000 kr. i kassan. 

Resultat i paritet med budget. Inbetalningen av den extra arrendeavgiften diskuterades och 

inbetalning av 25 000 kronor skall ske i år. Lars B ber kommunen om faktura. 

Förslag om nya båtplatsavgifter eller akterförtöjningstillägg diskuteras och förslag skall 

vara färdigt till nästa styrelsemöte. 

 

4. Projekt Kätting och Projekt Y-bommar. Summering JEE/LB 

 

Under en hård ostan testades funktionen av Y-bommar och akterkättingar och det 

fungerade tillfredsställande. Bjerkenfelts och Christer Svenssons båtar båt låg bristfälligt 

förtöjda och orsakade därför vissa skador. 

 

5. Genomgång av status för hamnens elektriska utrustning. Rapport. GE/LW 

En uttagsbox på lilla piren ej ännu levererad. Göran ringer och påskyndar detta. 

Besiktningsbrev utfärdat. Styrelsen är anläggningsinnehavare. Göran har upprättat ett 

dokument ”Policy-elsäkerhet i Arilds hamn”. Vissa förändringar i hamnordningen blir 

följden av detta. Göran gjort ett förslag som gicks igenom. Förslaget godkändes av 

styrelsen och läggs ut på hemsidan.  

 

- Åtgärder efter elinspektion. Beslut om hur vi ska hantera gatlyktorna på stora piren. 

HW 

Installationen av kabel till gatlyktor och stolpar på stora piren ej godkända. Göran 

undersöker hr detta skall lösas och kostnad för detta. Kommunen kontaktas för ev. 

åtgärd. (Göran och Bolle) 

 

6. Medlemslistan, Båtplatskön samt kort genomgång av Hamnplatshistorik mm. LW 

Enligt Lennarts historik har antalet båtplatser i hamnen minskat men storleken på platserna 

ökat. Magnus Börjesson har tackat nej till erbjuden båtplats och strykes enligt reglerna ur 

kön. Gunnel Ahlgren har avböjt tilldelad plats då deras båt är för stor. Gunnel Ahlgren står 

kvar på första plats i kön och kommer att erbjudas plats när lämplig sådan finns. Plats 804 

är sålunda ledig(närmast öster om slipen). Henrik utreder till nästa möte om denna plats 

skall delas ut eller utnyttjas för att bredda befintliga platser vid samma brygga.  
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- E. Skytting önskar byta plats trots att aktuell båt passar på nuvarande plats. HW 

Detta är ok enligt styrelsen och hon uppsättes på byteslistan.  

-  

- Henrik Schumacher önskar nyttja sin förtursrätt. HW 

- Henrik har efterfrågat mått på aktuell båt och när dessa uppgifter inkommit skall han 

aktiveras på förturslistan. Detta måste ske före 31 december. 

 

7. Båtplatskontrakt. Statusrapport. LB 

Endast 36% av båtplatsinnehavare har hittills inkommit med underskrivna kontrakt. 

Deadline 31/12. Påminnelse till de som ej inkommit utgår i samband med fakturan.  

 (LB) 

- Familjen Rosin har ansökt om att få skriva över sitt kontrakt på någon av sönerna. HW 
- Båtplats kan enligt våra stadgar ej överlåtas utan enbart ärvas inom familjen. En av sönerna 

kan dock stå som adressat för fakturering. 

 

8. Rapport från Hamnkapten. HW 

 

-Oanvända/Övergivna båtar på hamnplan.  

Bengt Vernersson (470) och Weibulls plastmotorbåt har legat upplagda på hamnplan och 

ej används. Avgifter dock erlagda. Henrik mailar dessa båtägare om att förflytta båtarna 

från hamnplan om de ej skall användas. 

 

 

9. Nästa möte. 

Söndagen 25 november kl 0930 på Rusthållargården 

 

10. Övriga frågor.  

Inga 

 

 

 

 

Rolf Lundgren    Jan Eriksson 

Sekreterare     Ordförande 


