
 

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

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

Styrelsemöte 

Arilds Hamnförening  

Söndagen den 31 augusti 2014 kl. 09.30 

Rusthållargården 
 

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

B  Adj: Christer Svensson 

 

1. Välkomnande. JEE 

 

2. Föregående protokoll. RL 

Genomgicks, godkändes och lades till handlingarna 

 

3. Resultat och balansräkning kommentarer. LB 

Bidrag från kommunen ej inkommit, varför vårt arrende till HK ej är erlagt. (se komentarer 

i excel). Miljöinspektion a 2900 kr är obligatorisk var tredje år. Byalaget bidragit med 29 

500 kr till elreparationer. 154 000 kr i kassan. Bland annat kostnader för städning och 

ersättning till hamnkapten tillkommer vid årets slut. Beräknad resultat 31/8 = 61 897. Eget 

kapital 43 497. Lars undersöker möjligheten att införskaffa teknik som möjliggör 

kortbetalning av gästplats- och slipavgifter. 

 

4. Rapport om Höganäs Kommuns arbeten. JEE 

HK planer för hamnen ligger fast. Pråmen anländer september-oktober. Mkt viktigt att 

stenarna blir tillräckligt stora så att de ej förflyttas vid nästa storm. Utmärkning av grundet 

sydost om inseglingsrännan bör ske i samband med detta arbete 

 

5. Rapport om el-situationen efter utförda arbeten. GE 

Allt färdigställt. Jordfelsbrytare finns på alla uttag. Ny kabel ut till gatubelysningen på 

stora pir. Yttersta elstolpen nyinförskaffad. Göran E fixat det mesta av detta. Årlig kontroll 

av jordfelsbrytare göres av Henrik och rapporteras till styrelsen i april-maj för 

dokumentation i styrelseprotokoll. 

 

6. Uppsägning av Båtplatskontrakt och utskick av nya. RL 

Rolf tar fram ett förslag till kontraktsutformning utan angivande av båtplats nummer.  

 

 

7. Genomgång av 2-årsregeln. JEE 

På förekommen anledning ändras text i hamnordningen: ”Om båtplatsinnehavare inte 

utnyttjar sin plats under två på varandra följande säsonger ( 1 april-31 oktober)” 

 

8. Diskussion om utnyttjande av den båtplats som i år nyttjats av Sven Sahlberg. HW 

Gäller främst platsen vid sidan om Hans Båge, som kan utnyttjas endast när Hans inte 

utnyttjar sin plats. Denna kan även framledes användas som tillfällig plats. Henrik fördelar 

tillfälliga platser efter lämplighet och efter när intresseanmälan inkommit. 

 



 

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

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

9. Rapport om sommarens fördelning av tillfälliga platser m.fl. löpande ärenden, el mm. 

HW 

Claes-Göran Hallberg (Plats 805) har avlidit och sonen Mattias Hallberg har ansökt om att 

få övertaga platsen vilket styrelsen godkänner. 

Företag som utnyttjar hamnen kommersiellt betalar 1000 kr/säsong. 

Henrik vill enstaka nätter kunna upplåta utrymmet norr om plats 819, längs lilla pir, för 

Magnus båtuthyrningsbåt som annars ligger på hamnplan. Detta godkännes av styrelsen. 

Inkomster från gästbåtsplatser kommer att överstiga budget med 3000-4000 kr. 

Informationsskylt om nyckel till dusch, och var soptunnor, dusch och toalett finns tas fram 

till nästa säsong. Nya gästplatskvitton beställs av Lars B. 

 

10. Projekt Kätting. HW 

12 platser färdigställda våren 2014 för 34 000. Nästa steg blir 14 platser österut, fram till 

lilla pir, beräknat till omkring 40 000 kr. Styrelsen beslutar att göra detta våren 2015.  

Tidigare utlagda kättingar för förtöjningar längs stora och lilla pir bör inspekteras i år. 

Detta kan möjligen göras av dykare mot extra ersättning i smb med kommunens planerade 

hamnarbete i höst. Alla i styrelsen bör bevaka detta. 

 

11. Övriga frågor.  

Båtkärror på parkeringsplatsen under sommaren är ett problem. Henrik har inträffat ett 

muntligt avtal med vägföreningen angående detta. Förslaget är att hamnföreningen tar en 

avgift från de som efter uppmaning ej kan ta hem sina kärror. Info om detta utgår i smb 

med fakturering. Bolle mailar Bo Hansson i vägföreningen för konfirmering av 

ovanstående 

 

 

Nästa möte: Söndagen 2 november klockan 0930 på Rusthållargården 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lundgren    Jan Eriksson 

Sekreterare    Ordförande 


