
 

Bergnäsets	hamnförening	
Verksamhetsberättelse 

2019-03-17 – 2020-03-22 

Styrelsen för Bergnäsets hamnförening avger härmed verksamhetsberättelse för år 2019. 

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 Ulf Stråhle samt Jan-Erik Innala 

Revisorer har varit Peter Bergström och revisorssuppleant Christer Gardelli.  

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 och Andreas Mörtberg. 

Föreningsstämman	
Föreningsstämman den 17 mars inledde verksamhetsåret. 15 deltagande medverkade, vilket är 
något lägre än förra året, och lågt räknat på antalet medlemmar i föreningen (~10%).  

Förutom de vanliga frågorna diskuterades omdaningen främst genom ny föreningsstuga och 
kaj, samt planerad reinvestering i form av nya bryggor. 

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 70 uppläggningsplatserna har 63 varit uthyrda under året, vilket ligger i 
paritet med tidigare år. Av hamnens 180 bryggplatser utgörs 145 av medlemsplatser och 35 av 
hyrplatser, varav 31 har varit uthyrda.  

Den omstrukturering av uthyrningsplatser som presenterades på föregående föreningsstämma 
har genomförts under året, vilket inneburit att det blivit något fler 3 meters platser istället för 
några 2,5 meters platser som varit svåra att belägga.. 

På hamnplanen återstår markering av P-platser, vilket är ett arbete som pågått under 
sommaren men inte färdigställts. Skyltar, grisar och stolpar finns nu på plats, så detta kan 
avslutas till våren 2020.  

Underhåll har skett genom byte av pontoner på brygga 4. Inspektion har gjorts i samband med 
hamnens stängning och styrelsen har beslutat att planera för byte av brygga 5.  

Vakten har i stort fungerat väl, med två missade vaktnätter, vilket är lika antal som 2018. Det 
är ett klart mindre antal än vissa år, vilket vi är glada för. 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 tyvärr mulet och lite snöfall. Uppslutningen var bra. 74 personer närvarade 
under öppnande och 42 personer under stängningen.  

Projekt	
Under detta år har inga projekt genomförts. Däremot har styrelsen gjort ett utskick till 
medlemmarna där vi efterfrågat hur man vill utveckla hamnen vidare. 

Frågorna rörde specifikt hur man som medlem ställer sig till att bygga ny medlemsstuga och 
att bygga en kaj. 

28 svar inkom, vilket är 19 % av medlemmarna, varav sju svar är från styrelsen själva vilket 
också svarade på enkäten. När endast en femtedel av medlemmarna svarade i frågor som 
kostar så pass mycket för föreningen, så anser styrelsen det vara för lågt antal för att kunna 
dra annan slutsats att medlemmarna inte är intresserad av att utveckla hamnen på något 
särskilt sätt. Detta trots att av de svarande så svarade en knapp majoritet att man är intresserad 
av bygge av stuga och kaj. 

54 % av de svarande är intresserad av en ny vaktstuga, och 57 % är intresserad av en ny kaj. 
Styrelsen fattade beslut att lägga dessa förslag åt sidan tills vidare, då intresset bedöms för 
lågt. 

I övrigt så inkom en del intressanta mindre förslag som styrelsen har gått igenom och vissa 
har av dem har beslutats att genomföras.  



Uppdaterade	ordningsregler	
Under året har arbete skett med att gå igenom och uppdatera våra ordningsregler både för 
hamnplatser och uppläggningsplatser. Dessa finns anslagna på hemsidan och de godkänns 
genom varje ny medlem eller hyrestagare vid anslutning till föreningen.  

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, vilket ger utrymme för bland annat nödvändiga 
reinvesteringar i bryggor. 

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

Slutord	
Året har varit rätt lugnt i jämförelse med tidigare år vilket känts skönt. Det känns bra att 
ekonomin är på väg att återhämta sig. 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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