Verksamhetsberättelse 2018 för Bönekullen Ångbåtsbryggans
Samfällighetsförening, lilla Askerön, Tjörns kommun.
Antalet medlemsfastigheter: 101
Årsstämman genomfördes den 30 mars 2018. Plats : klubbstugan Säckebäck.
Närvarande: 21
Styrelse:
Ordförande, Lars Johansson
Kassör, Mona Overland Andersson
Sekreterare, Kim Larsson
Ledamöter: Lars Eriksson, Thomas Olsson och Christer Bengtsson
Suppleanter: Anette Sköld och Carl-Linus Dahlberg
Revisorer: Axel Wenblad och Birger Rockler
Revisorssuppleanter: Arne Sjöberg och Vendela Lilja
Valberedning: Hasse Andersson och Eva Mellander
Hamnkapten: Börje Wermstedt (Thomas Olsson är hamnkapten 1/10-15/4)
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 Halmen, båtkärran
Robin Jerebeck, web-ansvarig
Krangruppen:
Carl-Linus Dahlberg, ansvarig
Kim Larsson
Fredrik Möller
Bert-Inge Nordberg
Styrelsens genomförda aktiviteter
Hamnens hemsida har många besökare. Sedan vi startade för några år sedan har vi nu
haft 46000 besökare på bonekullen.se. Styrelsen lägger här ut all information om vår
verksamhet som årsberättelse, avgifter båtplatser m m. Den aktuella väderprognosen
finns alltid upplagd.
Under året har styrelsen haft 7 protokollförda möten. Därutöver sker det inom styrelsen
avstämningar via telefon och mail. Arbetsdagar har varit 21/4 och 6/10. Allmänna
krandagar genomfördes den 5/5 och 22/9. Sommarstämman var lördagen den 21/7 med
20 medlemmar närvarande. På stämman rapporterades det om arbetet med det nya
Pumphuset. Grillkvällen på kvällen blev lite blåsig och kall. Genomfördes med grillning vid
kranen för ett 30 deltagare.

Nya medlemmar
Hamnen disponerar 86 båtplatser och har fler medlemmar än båtplatser. Styrelsen har
därför varit försiktig med att ta in nya medlemmar. Vid styrelsens genomgång av hur
många medlemmar som använder sin båtplats visade det sig att bara 50% hyr båtplats.
Externa hyresgäster hyr 31 platser. Styrelsen bedömde därför risken för att medlemmar
inte skulle få plats för sina båtar som liten om några till blev medlemmar. Styrelsens villkor
för nya medlemmar är att äga fastighet på Lilla Askerön och hyr båtplats i hamnen. Till det
kommer att vara aktiv medlem och uppfylla alla de plikter som ingår i medlemskapet. De
nya medlemmarnas inträdesavgift är 30000 kr plus lantmäteriavgiften på 2000 kr.
Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna: Anders Olsson, Kristoﬀer Kristensson, Maria
Zetterström och Lars Sanne.
Tjörns Sparbank
Under året har vi bytt bank från Nordea till Tjörns Sparbank, med lokalkontor vid
Myggenäs. Genom bytet fick vi bättre villkor och bättre service. Samtidigt har vi avvecklat
det gamla lånet hos Nordea och tagit ett nytt lån på 250 000 kr för att finansiera det nya
Pumphuset. Lånet amorteras med 50 000 kr om året. Räntan är 2,55%.
Pumphuset
Vårt nya Pumphus har byggts upp med frivillig arbetskraft. Vi har enbart köpt de tjänster
som vi inte själva kan utföra. Vår projektledare Lars Eriksson har gjort ett fantastiskt
arbete som tålmodigt har organiserat allt arbete med andra och sig själv. Kostnaden för
huset ligger inom den ramen vi har lånat upp och kommer därför att vara betalt om fem
år.
Arbeten i hamnen
Markgruppens arbete med att hålla undan för träd och buskar blev omfattande i år. Inte
minst för att skapa plats för det nya Pumphuset. Hamnkranen har målats. Reparationer av
fästen för bommar har gjorts. Nya lyftband och ett nytt Ok för lyft av breda båtar har
köpts.
Stölder
3-4 september stals det två båtmotorer och 4 drev från utombordsmotorer. Polisanmälan
gjordes omedelbart. Polisen var på plats och genomförde en brottsundersökning. Varje
båtägare som blev berörd har själva gjort en skadeanmälan och polisanmälan.
Styrelsen undersöker vad som kan göras för att förhindra nya stölder utöver den
båtsamverkan som finns.
Slutord
I år har det varit full fart med att få det nya Pumphuset på plats. Det liksom annat arbete i
hamnen sker med frivilliga insatser. Hamnkapten, kranförare och styrelsen gör ett gott
arbete, men utan andra aktiva medlemmar skulle det inte räcka. Vår förhoppning är att
det arbetet ska fortsätta. Det gör att våra driftkostnader kan hållas på en låg nivå och vi
kan fortsätta att investera och underhålla vår hamn. Styrelsen tackar för förtroendet och
ställer härmed sina platser till förfogande.
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