
 

 

 

Bergnäsets	hamnförening	
Verksamhetsberättelse 

2020-03-22 – 2021-03-14 

Styrelsen för Bergnäsets hamnförening avger härmed verksamhetsberättelse för år 2020. 

Förtroendevalda	

Styrelse	
Under året har styrelsen sammansättning varit; 

Ordförande Matts Rehnström, sekreterare Alf Grafström, kassör Kjell Rask, ledamöter 
Torborg Eriksson och Björn Lundqvist, tillika hamnfogde. 

Suppleanter har varit Christer Gardelli och Jan-Erik Innala. 

Revisorer har varit Peter Bergström och revisorssuppleant Andreas Mörtberg.  

Bryggvärdar	
Bryggvärdar under året har varit för brygga 1 – Peter Eriksson, brygga 2 – Per Roslund, 
brygga 3 – André Öberg, brygga 4 – Pontus Johansson, samt för brygga 5 är platsen vakant. 

Valberedningen	

Valberedningen under året har bestått av Christer Fjällström, Ingemar Johansson och Håkan 
Gustavsson. 

Föreningsstämman	
Föreningsstämman den 22 mars inledde verksamhetsåret. Det var den första gången i historien 
som mötet skedde helt online, på grund av pandemin. 15 deltagande medverkade, vilket är 
något lägre än förra året, och lågt räknat på antalet medlemmar i föreningen (~10%). Då vi 
höll föreningsstämman online så visade det sig att vi tappat några medlemmars närvaro, vilka 
brukar närvara, men å andra sidan så fick vi med några andra som inte tidigare närvarat.  

Förutom de vanliga frågorna diskuterades en ny form av medlemskap. Föreningsstämman 
fattade beslut om att införa ett tillägg till föreningens stadgar. Tillägget innefattade ett 
införande av en ny form av medlemskap – ett associerat medlemskap (sedermera benämnt 
”nyttjandemedlemskap”) för sådana som nyttjar bryggplatser i hamnen utan att vara 
andelsägare. Nyttjandemedlemskapet innebär begränsade rättigheter och skyldigheter. 

Extra föreningsstämma 

En extra föreningsstämma med anledning av stadgetillägget genomfördes den 30 maj. Därvid 
beslutades att fastställa tillägget till föreningens stadgar. 



 

 

Styrelsearbetet	
Styrelsearbetet har fungerat väl under året. Fastställande av mötesdatum som schema för hela 
året har använts. Sju ordinarie protokollförda möten har genomförts. Förutom dessa har 
styrelsen haft löpande telefon- och e-postkontakter rörande verksamheten.  

Medlemmar	
Vid årets slut uppgick medlemsantalet till 145 st. 

Hamndrift	
Av de befintliga 71 uppläggningsplatserna har 67 varit uthyrda under året, vilket är något mer 
än tidigare år. Hamnen har 182 bryggplatser, varav 145 är reserverade för andelsmedlemmar. 
Övriga 37 platser står till förfogande för nyttjandemedlemmar, varav 35 har nyttjats under 
året. 

På hamnplanen har markering av P-platser förbättrats. Nya betonggrisar har beställt och ställts 
ut. Ytterligare skyltar kommer att behövas vilket vi såg när det var som bäst väder i mitten på 
sommaren och det stod bilar på fel ställen. Om nu skyltar får folk att parkera som vi vill 
återstår att se. 

Underhåll av flytkropparna på brygga 2, 3 och 4 var beställt till hösten, men hanns tyvärr inte 
med, utan får ske till våren istället. 

Vaktkuren har utrustats med en ny dörr, och har även fått ett nytt kylskåp. 

Vakten har i stort fungerat väl, med fyra missade vaktnätter. Som vanligt påpekas att ansvaret 
för vakttjänsten har man även om man hyrt in någon ersättare, samt om man säljer platsen 
under säsongen och inte inrapporterat personuppgifter avseende den nye ägaren.  

Inga rapporterade stölder i hamnen under sommaren, vilket är glädjande. Viktigt är att 
medlemmar som har varit utsatt för stöld eller stöldförsök, omedelbart rapporterar detta till 
styrelsen. 

Vid öppnande av hamnen var det strålande väder vilket uppskattades. Vid stängningen av 
hamnen var det lite mulet. Uppslutningen var bra. 74 personer närvarade under öppnande och 
52 personer under stängningen.  

Projekt	
Under detta år har vi köpt och installerat en ny brygga (brygga 5) och också en mindre brygga 
vid sjösättningsrampen. Tack alla som arbetat med att få ordning på dessa båda.  

Webb	
Uppdatering sker löpande av hamnens webbplats. Besök gärna 
www.bergnasetshamnforening.se. Webben innehåller information kring hamnen, bildarkiv, 
samt medlemsinformation. Saknar ni något på webben, hör av er då till styrelsen. 

Ekonomi	
Vår ekonomi har ytterligare stärkts under året, trots inköp av nya bryggan, vilket ger utrymme 
för kommande nödvändiga reinvesteringar i bryggor. 



 

 

Den långsiktiga planen för underhålls- och förbättringsarbete i hamnen är uppdaterad med 
projekten under de kommande åren. 

Slutord	
Det känns bra att hamnen nu fått ännu en ny brygga och även en brygga till 
sjösättningsrampen, vilket gör att standarden höjs.  

För att summera läget så känns det väldigt bra och tillsammans med det goda klimat inom 
föreningen som finns, så upplever vi som vanligt att hamnen är i väldigt gott skick. 

Vi ser som vanligt fram emot en kommande varm och solig båtsommar. 
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Jan-Erik Innala Christer Gardelli 

 


