
 

Bergnäsets	hamnförening	
Verksamhetsberättelse 

2017-03-24 – 2018-03-25 

Styrelsen för Bergnäsets hamnförening avger härmed verksamhetsberättelse för år 2017. 

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 – Erik Ahlqvist, samt för brygga 5 – Gösta Jonsson. 

Valberedningen	

Valberedningen under året har bestått av Christer Fjällström. 

Föreningsstämman	
Föreningsstämman den 23 mars inledde verksamhetsåret. 14 deltagande medverkade vilket är 
en nästan en halvering mot föregående år. Föregående år var vi glada för det, relativt, stora 
deltagandet, men tyvärr verkar det varit tillfälligt. 14 deltagare är endast cirka 9 % av 
medlemmarna. Det är viktigt att detta medlemmarnas forum är välbesökt för att få en bra 
koppling mellan medlemmarnas vilja och styrelsens arbete. 

Förutom de vanliga frågorna diskuterades omdaningen av hamnen inklusive uppföljning av 
muddringsprojektet. 

Styrelsearbetet	
Styrelsearbetet har fungerat väl under året. Fastställande av mötesdatum som schema för hela 
året har använts samt däremellan har extra möten infogats efter behov. 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 65 varit uthyrda under året, vilket ligger i 
paritet med tidigare år. Den nya hamnplanen har tagits i bruk under året, med nya 
uppläggningsplatser och bilparkeringar. Av hamnens 180 bryggplatser utgörs 145 av 
medlemsplatser och 35 av hyrplatser, varav 34 har varit uthyrda.  

Vakten har i stort fungerat väl, men tyvärr är det hela sju vaktnätter som missats. Detta är en 
ökning från föregående år, vilket inte är bra. 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. Styrelsen har diskuterat 
förändring av vaktrutinerna för att säkerställa att vaktnätter inte missas. 

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. 

Både vid öppnande och stängning av hamnen var det allt annat än trevlig väder. Öppnandet 
bjöd på fyra grader och regn, samt stängningen på 8 grader och regn. Något som tyvärr visade 
sig vara stora delar av vädret under sommaren 2017. Uppslutningen var trots det dåliga vädret 
bra. Nästan 70 personer under öppnande och cirka 30 personer närvarande under stängningen.  

Projekt	
Muddringsprojektet avslutades under året med att de ekonomiska mellanhavandena med 
bidrag blev utbetalade efter redovisning. Kvar är att ordna med skadade förankringar av 
bryggorna fyra och fem. Hamnplanen ställdes också iordning efter lång tid som upplag av 
muddermassor och omstrukturering av uppläggningsplatserna. 

Nästa steg i utvecklingen med hamnen är byggande av en ny vaktstuga som också kan bli mer 
än bara till för vakterna, samt kajen för att kunna lasta och lossa lättare i båtarna, samt 
eventuellt också tömma toa. Styrelsen gick under våren ut med förfrågan om resurser att 
kunna utföra en förstudie på dessa projekt. Dock med mycket magert resultat. Ingen hörde av 
sig, förrän påminnelse skickades ut under hösten. Nu har vi en person som anmält intresse och 
där vi kan presentera resultatet av förstudien på kommande föreningsstämma. 

Webb	
Uppdatering sker löpande av hamnens webbplats. Besök gärna 
www.bergnasetshamnforening.se. Webben innehåller information kring hamnen, bildarkiv, 
samt medlemsinformation.  

Ekonomi	
Vår ekonomi vilket varit god i många år är i år lite ansträngd just nu, dock helt enligt plan. 
Kostnaderna för muddring och hamnplanen har belastat föreningens ekonomi. Styrelsen har 
inte velat uppta något lån för att täcka våra utgifter. Styrelsen har räknat med att vi under 
sommaren 2018 inte genomför några allt för kostnadskrävande aktiviteter. Således, och enligt 
plan, så ligger ny stuga och kaj först under verksamhetsåret 2019. Det finns dock ett problem 



som måste adresseras, och det är förankringarna av våra bryggor, särskilt brygga fyra och 
fem. Detta kommer att tas upp på kommande föreningsstämma för diskussion och beslut. 

Den långsiktiga planen för underhålls- och förbättringsarbete i hamnen är uppdaterad med 
projekten under de kommande åren. Ekonomin bedöms utifrån den planen att något sämre än 
tidigare år, men ändock god. 

Slutord	
Det känns bra att muddringen är avslutad, både då det var ett ansträngande projekt, och 
framför allt för att resultatet blev mycket bra. Den långsiktigt planen för ekonomin kopplat till 
de planerande förbättringsarbetena gör att hamnens ekonomi är något ansträngd men fortsatt 
god. Det känns väldigt bra och tillsamman med det goda klimat inom föreningen som finns, så 
upplever vi att hamnen är i väldigt gott skick. 

Vi ser som vanligt fram emot en kommande varm och solig båtsommar som kan kompensera 
för sommaren 2017. 

 

 

Matts Rehnström Alf Grafström  Kjell Rask  

 

 

Björn Lundqvist Torborg Eriksson 


