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Protokoll rört vid ordinarie årsstämma
med Nyhamns Byalag, lördagen
den 11 februari 2017, kl. 1330, i Ruffen .

...

-~

§1 Stämmans

öppnande.

Val av ordförande

Mats-Ola Wessman öppnade årsstämmoförhandlingama och hälsade de närvarande välkomna.
Dagens möte hade samlat 21 medlemmar och 4 fullmakter.

Därefter följde kort parentation till minne av
Rolf Johansson, Per-Olof Cederberg, Gunnar Blandford och Lis-Marie Schönhult.
Minnet hedrades med en tyst minut.
Valdes Per Andersson till ordförande för årsstämman.
§2 Val av sekreterare

Valdes Per Hansson till sekreterare för årsstämman.
§3 Val av justeringsmän

Valdes Sven Magneklint och Glen Helmstad att jämte ordf. justera dagens protokoll.
§4 Röstlängd

Upprättades röstlängd för mötet.
Röstlängden är densamma som närvarolistan plus fullmakter.
Godkändes röstlängden. Se bilaga.

Bil. 1

§5 Kallelse, föredragningslista

Kallelse har delgivits medlemmarna genom personlig kallelse via e-post och genom
anslag på hamnen.
Delgivning har skett stadgeenligt, två veckor innan datum för årsstämman.
Övriga handlingar har funnits tillgängliga j Ruffen en vecka innan årsstämman.
Då beslut i frågor under §20 (frågan om inval av medlem och frågan om nybyggnation)
påverkar behandlingen av §9 och §16, föreslogs att §20 behandlas efter §8 i dagordningen.
Godkändes kallelsen och dagordningen med ovannämnda förändring.
§6 Styrelseberättelse,

Föredrog

kassaberättelse

Mats-Ola Wessman styrelseberättelsen

för 2016. Se bilaga.

Bil. 2

Föredrog Olle Nilsson kassaberättelsen med resuItat- och balansräkning för 2016.
Se bilaga.
Bil. 3
På intäktssidan noteras ökningar avseende kommunala bidrag samt bidrag från Hamnens Vänner.
Ökning också vad avser båtplatsavgifter, uppläggningsavgifter och intäkter från mark och
lokalhyror.
Speciellt noteras ökade intäkter från elförbrukningen inom hamnen.
På utgiftssidan noteras en mindre ökning, då främst rörande personalkostnader.
Arets resultat per den 31/12 är 72 tkr, som överförs i ny räkning.
Eget kapital är ca 743 tkr.

I

I
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Fråga från årsmötet
Hur är det med ränteintäkter?
Ett så pass stort kapital kan även med blygsamt ränteläge generera intäkter.
Uppdrogs åt styrelsen att undersöka möjligheten att placera lämplig summa av det egna
•. kapitalet i mera räntegenererande konton.
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§7 Revisionsberättelse

Föredrog Per Olsson revisionsberättelsen.
Konstaterades att räkenskaperna är i sin ordning och korrekt genomförda. Se bilaga.
Fastställde årsmötet resultaträkning och balansräkning för Nyhamns Byalag.

Bil. 4

§8 Ansvarsfrihet

Beviljade årsstämman ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret.
§20 Frågor hänskjutna

till årsstämman

att fatta beslut om

Bil. 8

Ansökan om medlemskap.
Meddelades att ansökan om medlemskap har inkommit från Albin Broman.
Ansökan arkiveras och kommer att föreläggas nästkommande årsstämma för beslut.
Inval av medlem
Beslntade årsstämman att efter en prövotid på ett år välja in Benny Troedsson och
Olle Nilsson som medlemmar i Nyhamns Byalag.
Nybyggnation av bodar i hamnområdet
Presenterade Swen Nilsson styrelsens förslag på det uppdrag som årsmötet 2016 gett styrelsen.
Uppdraget innebar en revidering av de på årsstämman 2016 presenterade förslaget om byggnation.
Grunden till iden med nybyggnation vilar fortfarande på det som skrivs i stadgarnas §2c och 2e,
och som säger att Nyhamns Byalag skall:
* verka för allmän trevnad
* verka för balanserad förnyelse ledande till en aktiv och levande hamn.
Styrelsen hävdar med kraft att denna förnyelse av byggnader inom hamnområdet är av yttersta
vikt för hamnens framtid.
Diskussion där åsikter för och emot en byggnation följde.
Röster om avslag på styrelsen proposition framfördes.
Mötesordförande avbröt diskussionerna och konstaterade att två förslag förelåg.
* Ja till byggnation i enlighet med framlagt förslag.
* Nej till byggnation.
Öppen votering medelst handuppräckning genomfördes.
Resultatet blev en klar majoritet för styrelsens förslag.
Beslutade årsmötet att bifalla styrelsens förslag till byggnation i hamnen i enlighet med det som
sägs i bilaga 8.
Uppmanades styrelsen att vara noggrann bl.a med informationen till medlemmarna om projektets
framskridande.

§9 Budget

Föredrog
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Mats-Ola Wessman styrelsens budgetförslag för 2017, enligt bilaga.

r-InJäktssidan baserat på ett medlemsantal av 70 medlemmar ger 7 tkr.
Verksamhets intäkter ger ~233 tkr.
Notera att det inte budgeteras för eventuella intäkter från bidrag.
Detta ger på intäktssidan totalt ~240 tkr
Kostnadssidan beräknas till
Tångrensning, och schaktning för säkerställande av djup i hamn och insegling ~ 75 tkr.
Underhåll av kajer, pållare ~50 tkr.
Underhåll / anläggning byggnader ~40 tkr.
Övrig drift/underhåll fastighet ~45 tkr.
Spolplatta, projektering ~ l O tkr.
Projekt nybyggnation bodar ~ 100 tkr
Detta ger på utgiftssidan totalt ~320 tkr.
Beslutade årsstämman att godkänna budgetförslag för 2017 i enlighet med bilaga.

Bil. 5

§10 Medlemsavgift, inträdesavgift
Föreslog styrelsen oförändrad medlemsavgift till 100 kr.
Beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag.

Bil. 6

Föreslog styrelsen oförändrad inträdesavgift till 500 kr.
Beslutades årsstämman i enlighet med styrelsens förslag.
§11 Hamntaxor
Föredrogs "Hamntaxa för Nyhamns Byalag 2017/2018".
Föreslog styrelsen oförändrade avgifter och taxor för 201712018. Se bilaga.
Beslutade årsstämman i enlighet med lagda förslag.

Bil. 6

§12 Ersättning hamnmästare, vice hamnmästare
Föreslog styrelsen årsmötet att inte arvodera hamnmästare och vice hamnmästare.
Beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag.
§13 Styrelsens numerär
Presenterades valberedningens förslag. Se bilaga.
Föreslogs antalet ledamöter i styrelsen till 7.
Beslutade årsstämman att styrelsen 2017 skall bestå av 7 ledamöter.
§14 Val av hamnmästare och vice hamnmästare
Föreslogs
Beslutade
Föreslogs
Beslutade

nyval av Martin Ravanis som hamnmästare. Martin Ravanis ingår även i styrelsen.
årsstämman i enlighet med lagt förslag.
nyval av Swen Nilsson som vice hamnmästare. Swen Nilsson ingår även i styrelsen.
årsstämman i enlighet med lagt förslag.

Bil. 7
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§15 Val av ordförande

•.

Föreslogs omval av Mats-Ola Wessman.
Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag .
.,.,...
§16 Val av styrelseledamöter

Föreslogs
Beslutade
Föreslogs
Beslutade

omval till ledamöter av Magnus Bengtsson, Per Hansson och Acki Georgiadis.
årsstämman i enlighet med lagt förslag.
nyval till ledamot av Olle Nilsson.
årsstämman i enlighet med lagt förslag.

§17 Val av revisorer

Föreslogs
Beslutade
Föreslogs
Beslutade

omval av Inger Brantmark.
årsstämman att välja Inger Brantmark till revisor.
nyval av Glen Helmstad.
årsstämman att välja Glen Helmstad till revisor.

§18 Val av revisorsuppleanter

Föreslogs omval av Jan Bäckström och Hans Johansson.
Beslutade årsstämman välja Jan Bäckström och Hans Johansson till revisorsuppleanter.
§19 Motioner

Meddelades

att inga motioner inkommit.

§21 Val av valberedning

Valberedningen består av 3 ledamöter. Två väljs av årsstämman, den tredje utses av styrelsen.
Föreslogs omval av Ulf Zettersten och Per-Joel Wessman till ledamöter i valberedningen.
Beslutade årsstämman välja Ulf Zettersten och Per-Joel Wessman till ledamöter i valberedningen.
Meddelade styrelsen att Per Andersson är styrelsens vaj till ledamot i valberedningen.
Per Andersson är dessutom valberedningens ordförande / sammankallande.
§22 Val av styrelseledamöter

Röde Orm

Föreslogs omval till ordinarie ledamöter i Röde Orm av Niklas Nielsen och Christian Blandford.
Beslutade årsstämman välja Niklas Nielsen och Christian Blandford till ordinarie ledamöter i
Röde Orm.
§23 Val av styrelsesuppleanter

Röde Orm

Föreslogs nyval till styrelsesuppleant i Röde Orm av Adrian Wallenholm.
Beslutade årsstämman välja Adrian Wallenholm till styrelsesuppleant i Röde Orm.
§24 Val av revisor Röde Orm

Föreslogs omval till revisor i Röde Orm av Inger Brantmark.
Beslutade årsstämman välja Inger Brantmark till revisor i Röde Orm.

I

§25 Val av revisorsuppleant Röde Orm
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Föreslogs omval till revisorsuppleant i Röde Orm av Jan Bäckström.
Beslutade årsstämman välja Jan Bäckström till revisorsuppleant i Röde Orm.

--.§26

Övriga frågor

Ang. arbetsdagarna
Informerades

2016

att arbetsdagarna blir den 2115 och den 28/5.

Informerade och uppmanade ordförande Mats-Ola Wessman om vikten av att, speciellt under
2017, vara med och bidra till hamnens bästa genom frivilliga insatser.
Det finns en kärntrupp som alltid ställer upp. Tack till dessa!!
Men städning och återställning efter stormskador, främst på kajerna, samt deltagande i kommande
byggprojekt förutsätter fler frivilliga insatser. Välkomna!!
§27 Årsstämmans avslutande
Rolf Andersson, som talesman för årsstämman, riktade ett stort tack till styrelsen för ett gott
arbete under det gångna året 2016.
Mötesordförande Per Andersson avslutade med att ge ordförande Mats-Ola Wessman ordet.

.

Ordförande riktade ett stort tack till avgående hamnmästaren och styrelseledamoten Mikael Wessman
som efter många år av insatser för hamnens bästa nu lämnar sina uppdrag.
Stort tack riktades också till avgående revisorn Per Olsson.
Till Hamnens Vänner riktades också ett stort tack för ekonomiskt bidrag till verksamheten.
Ett tack också till mötesdeltagarna för uppriktiga och bra diskussioner och inlägg.
Konstaterades att 2016 i stort varit ett positivt år för hamnen.
Styrelsen tackade för det gångna året och för förnyat förtroende för 2017.
Härmed förklarade ordförande Mats-Ola Wessman årsstämman 2017 för avslutad.

Justeras

k~~.~
Sven Ma~eklint

Glen Helmstad

Bilagall till årsmötesprotokoll
för Nyhamns Byalag lördagen
den 11 februari 2017

Deltagarlista tillika röstlängd

Närvarande

Per Hansson

Mikael Wessman

Per-Joel Wessman

Sven Magneklint

Martin Ravanis

Mathias Ravanis

Rolf Andersson

Per Olsson

Tobias Cronberg

Swen Nilsson

Mats-Ola Wessman

Bertil Unger

Per Bendtzen

Magnus Bengtsson

Acki Georgiadis

Olle Nilsson

Glen Helmstad

Hans Johansson

Jan Malmberg

Per Andersson

Arne Lundin

Fullmakter
1. Mats-Ola Wessman fullmakt för Ulf Zettersten
2. Sven Magneklint fullmakt för Lennart Magnusson
3. Sven Magneklint fullmakt för Martin Magnusson
4. Mathias Ravanis fullmakt för Michael Seipel

Styrelsen 2017
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NYHAMNS BYALAG
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Bil. 2

2016

Nyhamns Byalag bestod 2016 av 67 medlemmar.
Styrelsen har under 2016 haft 9 protokollförda möten.
Ordinarie årsstämma hölls den 7 februari i Ruffen i hamnen, Nyhamnsläge med av stämman
utsedd ordförande, Matts Bådholm.
Deltog på stämman gjorde totalt 32 medlemmar och 2 via fullmakt.
Hamnmästare har varit Mikael Wessman. Vice hamnmästare har varit Martin Ravanis.

Under året som gått noteras bl.a. följande:

*
*

*
*
*
*

Tagit upp sand från magasin norr om hamnen.
(Vi gick miste om möjligheten till återvinning av sanden pga försenad tillståndsgivning
från Länsstyrelsen).
Återställning och uppröjning efter stormen Urd.
Börjat utbyte till led armaturer på belysningen på hamnen.
Rensning av hamninlopp med upptagning av stor sten som återställts på norra kajen.
Monterat stöd element bakom bodar på söder. Utfyllnad och grässådd genomförd.
I övrigt har verksamheten bedrivits genom arbetsdagar, samt allmänt underhåll.
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Styrelsen
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Styrelsen för

yhamns Byalag, med säte i

räkenskapsåret 2016-01-01

yhamnsläge. får hänned avge år redovisning för

- 2016-12-3 I.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Verksamheten i föreningen har varit oförändrad från tidigare år.

Flerårsöversikt
Allmänna fbrutsättningur

2016

2015

Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat
Årets resultat

310
-238
72
72

252
-229
23
23

743 138

671 034

Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr)
Definitioner

Eget kapital- Företagets nettotillgångar. dvs skilInade mellan tillgångar och skulder.
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

I

Nyhamns Byalag
Org.nr 802476-6894
2016-01-01

2015-01-01

-2016-12-31

-2015-12-31

..,

6700
63882
239764
310346

6500
20450
225022
251972

-232986
-5256
-238242

-228903

4

Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
Med lemsavgifter
Bidrag
Nettoomsättning
Summa verksamhetens intäkter

2

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

,)

72 104

o

O
-228903
23069

87

Resultat efter finansiella poster

72 104

23156

Resultat före skatt

72 104

23156

Årets resultat

72 104

23156

,------------------------.--------------------------------

Nyhamns Byalag
Org.nr 802476-6894

Balansräkning

Not

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8650
400
O
9050

6639
3554
28 100
38293

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

738981
748031

636583
674876

SUMMA TILLGÅNGAR

748031

674876
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Nyhamns Byalag
Org.nr 802476-6894

Balansräkning

Not

2016-12-31

2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Arets resultat
Balanserat kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörssku Ider
Övriga sku Ider
Summa kortfristiga skulder

5

n 104
671 034
743 138

2620
2273
4893

23 156
647878
671 034

2281
l 56!
3842

748031

674876

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Nyhamns Byalag
Org.nr 802476-6894

Tilläggsu pplysningar
Allmånpa upplysningar
Redovisningsprinciperna

är oförändrade

jämfört med föregående

år.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar Tör medlemsskap
intäktsförs vid inbetalning från medlem.

i den ideella föreningen.

Medlemsavgifter

Not 2 Erhållna bidrag
2016-01-01
-2016-12-31
Bidrag fördelar sig enligt följande:
Erhållna kommunala bidrag
Erhållna bidrag Hamnens Vänner
Summa

2015-01-01
-2015-12-31

-20450

-23 882
-40000
-63882

-20450

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

O

Not 3 Nettoomsättning

Verksamhetens nettoomsättning
följande:
Båtplatsavgifter
Båtplatsavgifter tillfällig
Intäkter elförbrukning
Uppläggnings och slipavgifter
Intäkt bodplats
Intäkt mark och lokalhyra
Köplatsavgifter båt
Köplatsavgifter bod
Övriga intäkter
Summa

fördelar sig enligt
-187 100
400
-3250
-10564
-7800
-8 150
-12000
-1 000
-)0300
-239764

-163994
-12 450
-718
-3060
-7800
-I 800
-15200
-1 000
-19000
-225022

Not 4 Anställda och personalkostnader
2016-01-01
-2016-12-31
Löner och andra ersättningar
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar

samt sociala kostnader
4000

2015-01-01
-2015-12-31

-------------------------

------~.-
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Nyhamns Byalag
Org.nr 802476-6894

I 256

Sociala kostnader och pensionskostnader
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
"pensionskostnader

5256

Not 5 Eget kapital ideell förening

Ingående balans
Arets resultat
Utgående balans

Balanserat
kapital
671 034
671034

Totalt eget
kapital
671034
72 104
743138

Nyharnnsläge den 19 januari 2017
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Nyhamns Byalag
Org. Nr. 802476-6894

REVISIONSBERÄ TTELSE

Undertecknade som utsetts till revisorer i Nyhamns Byalag har granskat
årsredovisningen, räkenskaperna, protokoll samt styrelsens förvaltning
för 2016.
Alla transaktioner är försedda med yederbörliga verifikationer.
Räkenskaperna är förda med god ordning och utan anmärkning.
Vi tillstyrker att:
-

resultat- och balansräkning fastställes,
vinsten behandlas i enlighet med styrelsens förslag, samt
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Nyhamnsläge 2017-02-19
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Bil. 5

Nyhamns Byalag

Budget förslag 2017.

Intäkter
Medlemmar

7000

Verksamhet

233.000
240.000

Kostnader
Tångrensning, schaktning

75.000

Underhåll kajer, pållare

50.000

Underhåll byggnader

40.000

Driftskostnader

45.000

Spolplatta, projektering

10.000

Nybyggnation bodar
Stomme till tät byggnad

100.000

320.000

Förslag HAMNTAXA

FÖR NYHAMNS

BYALAG 2017/2018

Bil. 6

Båtplatsavgiften består aven fast hamnavgift lika stor för alla användare av hamnen.
Båtplatsavgiften består dessutom aven kajplatsavgift där hänsyn tages till kajplatsens yta (Y)
och faktor ( D).
Till grund för uträknande av avgifter fastställs också ett index-/omräkningstal.
Faktor och index-zornräkningstal fastställs, efter förslag från styrelsen, av årsstämman.
För 2017/2018 gäller index-/omräkningstal
och 1,2 i inre hamnbassäng

= 50 och faktor = 1,5 i yttre

Inträdesavgift

=

500 kr
100 kr

Medlemsavgift

50 x 2 kr

=

Hamnavgift

50 x 20 kr

= 1000 kr

Kajplatsavgift

50xYxD

=

Pollare, 2 st

50 x 15 kr

=

750 kr

Sommaruppläggning

50 x20 kr

=

1000 kr

50 x 15 kr

=

750 kr

Slipavgift, upptagning el. sjösättn.

50 x 1 kr

=

50 kr

Slipavgift per säsong

50 x 10 kr

=

500 kr

Gästplats per dygn

50 x 2 kr

=

100 kr

Vinteruppläggning,

icke medlem

=

Tillfällig hamnplats 250 kr/vecka
Markhyra, Bodplatser, Redskap

50 x 2 kr x yta

=
=

Elavgift 150 kr/mån, tiden nov-mars,
eller uppmätt förbrukning, från av
båtägare bekostad elmätare
Kölista, båtplats

50 x 4 kr

=

200 kr

Kölista, bodplats

50 x 4 kr

=

200 kr

Driftning från dagsverke

50 x 10 kr

=

Hyra Ruffen (för icke-medlem)

50 x 3 kr/tim

=

500 kr

hamnbassäng

I

VALBEREDNINGEN

FÖR NVHAMNS BYALAG.

Valberedningenhar utgjorts av:
Per- Joel Wessman, Ulf Zettersten, Per Andersson

Till föreningens årsmöte i februari 2017 föreslås:
Att antalet styrelseledamöter under året skall vara 7
Att Martin Ravanis väljs till hamnmästare, nyval
Att Swen Nilsson väljs till vice hamnmästare, nyval
Båda föreslås även ingå i styrelsen.
Val av ordförande
Mats-OlaVVessman, omval
Att följande väljs till styrelseledamöter:
Magnus Bengtsson
Acki Georgiadis
Per Hansson
Samtliga föreslås omvalda
Olle Nilsson, nyval

Att till revisorer väljs:
Inger Brantmark, omval
Glen Helmstad, nyval
Med suppleanter
Jan Bäckström
Hans Johansson. Båda omval
Att till ledamot i styrelsen

tör Röde Orm väljs:

Christian Blandford och Niklas Nielsen båda omval
Styrelsesuppleant

Adrian Wallenholm-

Att till revisor i Röde Orm väljs:
Inger Brantmark, omval
Med Suppleant
Jan Bäckström, omval

nyval

I

Bil. 8/1

Frågor hänskjutna till årsstämman 2017 att fatta beslut om

* Medlemska p
Ansökan om medlemskap

(från styrelsemöte)

Meddelades att ansökan om medlemskap inkommit från Albin Broman
Ansökan arkiveras och kommer att föreläggas nästkommande årsstämma.
Inval av medlemmar
Föreslås att:
Benny Troedsson och Olle Nilsson efter en prövotid på ett år väljs in som medlemmar
i Nyhamns Byalag.

* Nybyggnation av bodar i hamnområdet
Föreslås att:

f"L.>.N

Nybyggnation av bodar i
hamnområdet
genomföres med början 2017.
Bodarna inreds med handikappanpassad ramp och toalett i ena
ändan.
Iövriga utrymmen plats för verksamheter av skiftande karaktär.
Bodarna placeras på norra kajen
med början precis efter uppgången
till badplatsen på norr.

SEKnOtl

Budgeterad kostnad för 2017:
100 kkr.
Detta gäller för byggnation av
stomme till tät byggnad.
Mer information
läs också:

och bakgrund

"Förslag till nybyggnation
Norra Kajen".

Nyhamnsläge
Styrelsen

2016-12-28
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Förslag till nybyggnation längs Norra kajen

Bil. 8/2

I stadgarna för Nyhamns Byalag sägs bland annat att ändamålet med verksamheten är:
''Verka för balanserad

förnyelse

ledande

till en aktiv

och levande

hamn."

Detta är också en ledstjärna för vårt styrelsearbete. Vi ser sålunda ett behov att utöka hamnens lokaler
för att inrymma nya och flera verksamheter.
En handikappanpassad toalett är nog mera en fråga om när än om. Utrymme för t.ex. någon form av
försäljning under sommarmånaderna eller liknande skulle vitalisera hamnen och sysselsätta ungdomar.
Den nyligen bildade bastuföreningen stödjer också ändamålet. Den senare har visat sig vara ett
mycket populärt initiativ, som snabbt blivit fulltecknat då en gräns vid 20 medlemmar (familjer) sattes.
Bastuboden, som har utnyttjats flitigt under det dryga halvår den funnits har fungerat bra med en
separat organisation under Byalaget.
I vårt förslag finns då en byggnad om 45 m2 enligt bifogad skiss, som skulle inredas allt efter behov. I
första skedet innebär det en "tät stomme". Tanken är sedan att bastuföreningen skulle få hyra en
oinredd lokal och själva inreda och utrusta denna inom ramen för sin verksamhet. Likaså skulle Röde
Orm kunna disponera yta i den nya byggnaden för del av sin verksamhet.
Det förslag angående bastu som förkastades av förra årsmötet har nu testats under drygt ett halvår i en
separat förening och fyller definitivt ett syfte. Det finns ett tydligt önskemål om att fler vill bli
medlemmar vilket inte minst de gäster vi haft under hösten pekar på. En mer permanent lösning skulle
bidra positivt till utveckling av hamnen.
Hamnen har inte under de senaste åren haft ett gemensamt större projekt för att binda samman och
stärka gemenskapen runt hamnen och där kommer ett byggande i egen regi in. Vi har fått nya
medlemmar och båtplatsinnehavare, som det är viktigt att lära känna och för dom att lära känna andra
vid hamnen. Vi har efterlyst ett projekt, där bidragen från Hamnens Vänner, som ju får låna
hamnområdet för sina "Sillakvällar" utan kostnad. främst bidrar till att utveckla hamnen och inte
subventionera båtplatsavgifter.
Förslaget att skapa en enkel försäljningsverksamhet med färska bullar på morgonen, en glass, en kaffe
eller en dricka under dagen med en begränsad serveringsyta på norra piren ser vi som ett trevligt
mervärde för alla som vistas i hamnområdet under sommaren. Lokalen skall användas av ungdomar,
som vill vara med och göra något under sitt sommarlov. Här tror vi att en samverkan med Röde Orm
kan skapa ett bra team. Vi vill också gärna få ner en yngre generation till hamnen. Det är ju de som i
framtiden skall vara drivande för Hamnens och Röde Orms verksamhet. Här kan den nya lokalen
verkligen uppmuntra denna utveckling.
Våra befmtliga toaletter uppfyller inte de handikappkrav, som kommer att gälla i framtiden.
Nuvarande toaletter kommer under de närmaste åren att behöva en renovering och uppfräschning.
Genom att bygga en ny kommer pengarna till nybygget att användas väl. Befintliga toaletter kan med
enkla medel sedan göras om till två fiskebodar. I den nya servicebyggnaden utökar vi med duschplats
som kan användas gemensamt till gästbåtar och bastuverksamheten.
Tidplan:
2017 uppförs hela byggnaden med yttertak och fasader. Bastuföreningen inreder sin del.
2018 installeras toalett och duschdel.
Budget:
20 l 7 budgeteras med 100 000
2018 budgeteras med 75 000

