Verksamhetsberättelse 2019 för Bönekullen Ångbåtsbryggans
Samfällighetsförening Lilla Askerön, Tjörns kommun.

Antalet medlemsfastigheter 101
Årsstämma
Årsstämma genomfördes den 23 mars 2019 i klubbstugan Säckebäck med 18 personer närvarande.
Styrelse:
Ordförande: Axel Wenblad
Kassör: Mona Overland Andersson
Sekreterare: Per Schånberg
Ledamöter: Christer Bengtsson, Carl-Linus Dahlberg, Thomas Olsson
Suppleanter: Anette Sköld, Andreas Hackl
Revisorer: Jan Lilja, Birger Rockler
Revisorssuppleanter: Arne Sjöberg och Vendela Lilja
Valberedning: Lars Johansson och Eva Mellander
Hamnkapten: Börje Wermstedt (till 20190831) och Fredrik Möller (från 20190901)
Styrelsen har utsett följande personer med särskilt ansvar:
Thoma Olsson, bryggor och bommar
Anette Sköld, markområdet
Börje Wermstedt och Fredrik Möller, Hamnbassängen
Lars Eriksson, Hamnhuset
Robin Jerebeck, web-ansvarig
Krangruppen:
Carl-Linus Dahlberg
Fredrik Möller
Bert-Inge Nordberg
Styrelsens genomförda aktiviteter
Hamnens hemsida har många besökare. Sedan vi startade har vi haft 87000 besökare på
www.bonekullen.se . Styrelsen lägger här ut all information om vår verksamhet som årsberättelse,
avgifter båtplatser mm.

Under året har styrelsen haft 7 protokollförda möten. Därutöver sker det inom styrelsen
avstämningar via telefon och mail. Arbetsdagar har varit 27/4 och 5/10. Allmänna krandagar
genomfördes 11/5 och 21/9. Sommarstämman var 20/7 och på stämman diskuterades tänkbara
framtida åtgärder, bland annat: muddring, spolplatta, ny layout för bryggor, el vid bryggor och vid
bommen, mastkran, ny bom vid infart. Styrelsen uppmanades att arbeta vidare med förslagen i
enlighet med diskussionerna. Grillkvällen blev lyckad med fint väder och musikunderhållning tack
vare några medlemmar.
Nya medlemmar
Inga nya medlemmar har tillkommit under året.
Arbeten i hamnen
I samband med dykarinspektion under våren av förankringen till pontonbryggorna konstaterades att
12 kättingar var i så dåligt skick att akuta åtgärder var nödvändiga. Åtgärderna genomfördes under
Thomas Olssons ledning och inför sjösättningen var kättingarna utbytta.
Hamnkaptenen Fredrik Möller har sett till att dra fram el till bommen i samband med att Vattenfall
lät gräva ner en kabel. Därigenom har vi möjlighet att ha belysning på infartsvägen och i framtiden,
elektrisk inpassering.
I övrigt har löpande underhåll skett och mastkranen tagits ner för renovering.
Förberedande kontakter har tagits för att göra ansökan till underhållsmuddring. En sådan ansökan är
betydligt mer omfattande än när vi s
Tjörns Sparbank
Styrelsen har under året tagit ett lån på 175 000 kr för att finansiera akut utbyte av kättingar till
pontonbryggor inför säsongen. Lånet ska amorteras under 5 år.
Stölder
Under året har vi varit förskonade från stölder. Med belysning och övervakning på infartsvägen bör vi
kunna minska riskerna, men det viktigaste är att vi alla är uppmärksamma och rapporterar allt
misstänkt till hamnkapten Fredrik Möller 0707-868207 eller någon i styrelsen. Det är också viktigt att
vi alltid håller bommen vid infarten låst även när vi är där. Vi vill inte att någon kommer in och
rekognoserar för framtida stölder.
Slutord
På sommarstämman fick vi mandat att gå vidare med olika åtgärder och några, som belysning, är
redan på gång. Underhållsmuddringen är en stor åtgärd som kommer att tas upp på stämman.
Hamnkaptenen, kranförare och styrelsen gör ett gott arbete, men utan andra aktiva medlemmar
skulle det inte räcka och vi vet att det finns både vilja och kompetens bland våra medlemmar.
Styrelsen tackar för förtroendet att leda verksamheten under 2019.
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