Verksamhetsberättelse 2017 för Bönekullen Ångbåtsbryggans Samfällighetsförening, Lilla Askerön, Tjörns kommun.
Antal medlemsfastigheter: 95
Årsstämman genomfördes den 25:e mars 2017. Plats: Klubbstugan Säckebäck.
Närvarande: 15 personer representerade 13 medlemsfastigheter.
Styrelse och revisorer m m:
Ordförande, Lars Johansson
Kassör, Per Schånberg
Sekreterare, Christer Bengtsson
Ledamöter: Lars Eriksson, Thomas Olsson och Mona Overland
Suppleanter: Anette Sköld och Carl-Linus Dahlberg
Revisorer: Axel Wenblad och Birger Rockler
Revisorsuppleanter: Arne Sjöberg och Vendela Lilja
Valberedningen: Hasse Andersson och Eva Mellander
Hamnkapten: Börje Wermstedt, adjungerad till styrelsen.
Styrelsen har utsett följande personer med särskilt ansvar:
Thomas Olsson, bryggor och bommar
Anette Sköld, markområdet
Börje Wermstedt, hamnbassängen
Lars Eriksson och Rolf Halmen, Hamnhuset
Rolf Hallmén, båtkärran
Roger Apelberg, toalett i Hamnen
Robin Jerebeck, web-ansvarig
Krangruppen:
Carl-Linus Dahlberg, ansvarig
Bert-Inge Nordberg
Kim Larsson
Fredrik Möller
Styrelsens genomförda aktiviteter
Hamnens hemsida bonekullen.se har ständigt många besökare hittills har 29000 besök
gjorts sedan starten. Vid sidan om aktuell information från styrelsen kan man alltid få väderprognos vilket har visat sig vara mycket uppskattat.
Under året har styrelsen haft 7 protokollförda möten. Därutöver avstämningar inom styrelsen med mail och telefon. Arbetsdagar har varit 22/4 och 7/10. Allmänna krandagar 6/5
och 23/9. Årsstämma var den 25/3.
På Sommarstämma den 22/7, var 25 medlemmar närvarande. Styrelsen informerade
om våra nya kranförare. Lars Eriksson rapporterade om styrelsens planer på att borra efter
vatten i hamnen. Det skulle dessutom innebära att vi bygger ett pumphus med toalett.

Kommunen har ställt sig positiv och samtal med markägaren går också bra. Vidare rapporterade hamnkapten att det inte hade förekommit några båtstölderna eller inbrott i hamnen.
Alla 87 båtplatserna var uthyrda. I övrigt togs det upp att det slarvas med låsning av bom,
att C-bryggan hade slitit sig, men att det var åtgärdat, eventuellt kommer hamnen att ansluta sig med Fiber. Grillkvällen som började efter sommarstämman blev i år lyckad med
bra väder även om det blev lite kallt. Omkring 60 deltog med sin picknickkorg på berget vid
kranen där våra grillar stod uppställda.
Båtplatser
Samtliga 87 båtplatser var uthyrda. Drygt 50 platser var hyrda av medlemmar. Hamnen
har fortsatt kö från externa till båtplatser. Genom hamnkaptenens försorg har klistermärken
nu placerats på varje båt efter att hamnavgift är betald.
OBS!
Skrapning av flottörer är ett måste och ska göras av alla båtägare innan upptagning
sker på hösten.
För båtar med toalett har Hamnstyrelsen avtal med Myggenäs Båtförening om mottagningsstation för toalettavfall i Myggenäs Hamn.
Arbeten i hamnen
Under årets arbetsdagar genomförde markgruppen röjning av sly och sandning av vägen.
16 Nya Bommar monterades på A och D bryggorna. Bommarna kostade 105 000 kronor.
C-bryggan fick nya fästen i berget och i bryggan.
Vid höstens arbetsdag har B-bryggan flyttats ut. Kranen har skrapats och målats. Bryggorna har tvättats med högtryckstvätt. Senare under hösten har Lars Eriksson m fl varit i
hamnen och tagit ner träd för att skapa utrymme för borrning av vatten bakom
”busskuren”.
Båtsamverkan
Vår hamn har även i år klarat sig från stölder vilket känns väldigt positivt. Vi hoppas att belysningen och Båtsamverkan med polisen är det som förhindrar brott i vår hamn. Jan Lilja
är vår kontaktperson med polisen. Alla medlemmar bör fortsätta att vara vaksamma och
gärna gå en extra sväng ner till hamnen även om man inte har ärenden dit. Eftersom
hamnen är obevakad är det bra om det rör sig folk där.
Slutord
Så gott som alla insatser i hamnen görs av ideella krafter från styrelseledamöter, Hamnkapten, kranförare och aktiva medlemmar. Vi har medlemmar som med olika yrkeskunskaper bidrar till att drifta och sköta vår hamn. Det gör att våra driftskostnader kan hållas
på en låg nivå. Vår ekonomi är därför stark och vi kan fortsätta att investera.
Styrelsen vill tacka för visat förtroende och ställer därmed sina platser till förfogande.
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