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Kallelse till extra föreningsstämma och arbetsdag. 
 

Härmed inbjuds du till extra föreningsstämma i Hamnföreningen Norra Aröd. 

Tid: Lördagen den 2015-04-25 kl 10.00 

Plats: Hamnen. 

 

Efter stämman har vi ett arbetspass där vi bl a hämtar virke från Koviken för att kunna 

reparera brygga D. Lägger ut de delar av brygga B som kan läggas ut. Städar upp i 

hamnområdet och kanske börjar riva de fristående bodarna. 

 

Bra att ha med: Hammare, kofot, såg, etc. 

 

Med förhoppning om en god uppslutning, önskar Styrelsen dig varmt välkommen.  

 

Dagordning 

 
1. Mötets öppnande 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Val av stämmoordförande 

4. Val av protokollförare 

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Beslut om förslag enligt nedan, helt eller delvis 

9. Mötets avslutande. 

10. Arbetspasset startar. 

 

Förslag att fatta beslut om: 

 

 Skall vi lägga tillbaka vågbrytaren, eller försöka sälja den? Den beräknade kostnaden 

för att lägga tillbaka den är ca 60 till 65.000:-- + moms med befintlig förankring. Om 

vi skall förstärka förankringen till kommer ca 5.500:-- + moms och arbete per 5-tons 

ankare. Beräknad åtgång tre st. 

 Skall vi undersöka möjligheten att bygga ut en vågbrytare av sprängsten? 

 

 Skall vi snarast beställa upprensning av stolprester och ankarstenar så att vi kan 

utnyttja de platser vi kan få ihop i år utan risk att skada båtar och propellrar? Beräknad 

kostnad ca 100.000:-- + moms. 

 

 Skall vi bygga tre nya bryggor? Kostnad ca 2.500.000:-- + moms. 

 

 Skall vi bygga två nya bryggor, B och C och reparera D? Kostnad ca 1.900.000:-- + 

moms, eget arbete och en del material. 

 

 Skall vi bygga till den saknade delen av B och en ny brygga C och reparera brygga D? 

Kostnad ca 1.500.000:-- + moms, eget arbete och en del material. 
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 Skall vi bygga en ny brygga C och reparera brygga B och D? Kostnad ca 1.100.000:-- 

+ moms, eget arbete och en del material. 

 

 Skall vi vänta till hösten om vi skall bygga nya bryggor, oavsett vilket alternativ vi 

väljer? 

 

 Skall vi försöka skaffa en arbetsplattform och i föreningens regi reparera och bygga 

om bryggorna? 

 

 Om vi kan få investeringslån med SBU-borgen kan den omedelbara insatsen minskas 

och fördelas på 10 år. Skall vi försöka få ett investeringslån? 

 

 

Norra Aröd 2015-04-14 

För styrelsen/Folke Skredsvik ordf. 

 

 


