Till medlemmar i

2018-01-27

Ångbåtsbryggan Bönekullen Samfällighetsförening
Hej!
Välkommen till ett nytt år i vår fina hamn. Med brevet bifogas handlingar till årstämman den 30
mars. Styrelsen vill därutöver lämna information om aktuella frågor som berör hamnen.
Styrelsen har under vintern fått tillstånd att borra efter vatten bakom ”busskuren”. Det blev lyckat
och vi har nu vatten som är klart och drickbart. Avsikten är att vi i år ska planera för ett pumphus
och WC med sluten tank. Lars Eriksson som är ansvarig för projektet har gjort ett fantastiskt bra
jobb.
Vår hamn har blivit kontaktad av Tjörns kommun där krav ställs på att det bör finnas möjlighet till
spolplatta för att ta hand om bottenfärger vid upptagning av båtar. Kravet har gått ut till drygt 30
småbåtshamnar på Tjörn och omfattar båthamnar med över 50 båtar. Det föreligger ännu inget
omedelbart krav vilket gör att styrelsen för diskussioner med kommunens handläggare i ärendet.
Styrelsen bedömer att de kommersiella hamnarna snart kommer att få ett föreläggande om spolplatta.
För vår hamn, som egentligen bara är till för boende på L:a Askerön och med ett begränsat antal
hyresgäster, dröjer det nog ett antal år innan det blir ett föreläggande. Därför är det viktigt att göra
vad vi kan för att minska miljöpåverkan. Vi uppmana därför alla att inte använda s k självpolerande
färger eftersom de släpper ifrån sig mer gifter än andra färger. Vidare vill vi påminna om att inte
släppa ut glykol i vattnet eller på hamnplan, utan använda sig av säcken i hamnhuset eller spann
och återanvända glykolen.
Vidare vill vi begränsa upptagningen av båtar som inte har plats i hamnen. Styrelsen kommer därför i år att införa regler som innebär att enbart båtägare som har plats i hamnen eller som bor på
L:a Askerön har möjlighet att ta upp sina båtar i hamnen. Vi gör ett undantag och det gäller Östra
Näs tomtägarförening på Mjörn eftersom vi där har ett avtal om upptagning av små båtar via rampen.
Inför arbetet med det nya pumphuset kommer vi att reservera en plats för en spolplatta vid hamnplan. Vi vill också redan nu tydliggöra att hamnplan efter sjösättningen i vår ska vara ren på båtar.
Skälet är att vi måste ha möjlighet att disponera plan för flytt av mastställ och arbete med pumphuset.
Styrelsen förbereder nu en anslutning av fiber till hamnen. Vår bedömning är att det är bra att gå
med nu när många fastigheter på ön ansluter sig. Det skapar nya möjligheter för hamnen t ex bevakning i en framtid.
Slutligen vill vi uppmana till intresseanmälan till styrelsen för de som är händiga inom olika yrkesområden som: rörläggare, snickare, elektriker och målare. Vi behöver bli fler som hjälper till med
olika saker som underhåll av hamnhuset och vid byggnation av pumphuset.
Väl mött den 30 mars kl. 10.00 i klubbstugan Säckebäck!
Med vänlig hälsning
Styrelsen/Lars Johansson, ordförande
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