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Verksamhetsberättelse 2011. 
 
Styrelsen för Hamnföreningen Norra Aröd avger härmed för verksamhetsåret 2011-01-01 till 
2011-12-31 följande berättelse: 
 
Föreningen har under det gångna året haft ordinarie föreningsstämma 2011-05-15.  
Till stämman var det åter dålig uppslutning. Vi gissar på ett nytt bottenrekord. Styrelsen 
uppmanar till BÄTTRING.  
Det är ju viktigt att alla kan vara med och föra fram sina åsikter och vara delaktiga i stämmans 
beslut. 
Vid stämman avhandlades, förutom de stadgeenliga punkterna, även en utvärdering av enkät 
om nybyggnad av bodar. Då mer än hälften av medlemmarna inte besvarat enkäten, ansåg 
stämman att något beslut om nybyggnad inte kunde fattas.  
Bodarna har inventerats och ägarna till de flesta har kunnat noteras. 
 
Styrelsen hade 2011-05-15 sitt konstituerande möte. Vid detta möte utsågs följande personer 
till respektive funktion. 
Ordförande: Folke Skredsvik.  
Kassör: Marita Beskow.  
Sekreterare: Jan Bengtsson.  
Ordinarie: Hans Martinsson.  
Ordinarie: Karl-Johan Welinder.  
Suppleanter: 
 Michael Börjesson 
 Christer Svensson 
 Conny Eliasson 
 Hans Nyberg 
 
Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten, förutom sitt konstituerande möte, samt 
en del informella underhands-kontakter. 
 
Föreningen har under verksamhetsåret fått två nya medlemmar. Två medlemmar har av olika 
orsaker valt att lämna föreningen. 
 
Under hösten har styrelsen tagit fram ett förslag till nybyggnad av en ny bodlänga i stället för 
de fristående bodarna. Detta förslag kommer att presenteras på nästa föreningsstämma. 
 
I sambands med bryggiläggningen gjordes även en städning av hamnområdet och vi fick även 
möjlighet att elda upp den stora rishögen som blivit liggande från förr årets städdag. 
 
Vid bryggupptagningen blev det också tillfälle arr köra ut en del grus på stigen, varvid även 
grenen mot Rådalsvägen fick en välbehövlig förbättring. 
 
Även i år beställdes en höstbesiktning av vågbrytarens förtöjningar från SF Pontona. Vid 
denna besiktning, som utfördes i november, konstaterades att alla kättingar och förankringar 
var i sin ordning. 
 
Besök gärna föreningens hemsida med adress http://hem.bredband.net/hfna 
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Hemsidan innehåller bl a föreningsinformation, nyttiga länkar, bildarkiv, anslagstavla samt 
föreningens stadgar. 
Sidan uppdateras efter hand med ny information. 
 
Eftersom föreningen är medlem i Västkustens Båtförbund, som i sin tur ingår i Svenska 
Båtunionen, har föreningen SBU:s båtklubbsförsäkring. 
Detta innebär även att medlemmarna har möjlighet att teckna förmånliga båtförsäkringar i 
Svenska Sjö. 
Vi vill samtidigt påminna om att alla båtar i hamnen skall vara försäkrade enligt villkoren i 
båtklubbsförsäkringen. 
 
Vi vill återigen påpeka vikten av att båtarna är ordentligt förtöjda. Det har under säsongen 
visat sig att några båtar fortfarande varit bristfälligt förtöjda samt att förtöjningar slängs upp 
på bryggorna när man kastat loss. 
Det beslöts på föreningsstämman att bryggcheferna skall påtala bristfälliga/slarviga 
förtöjningar 
Följ gärna länken ”Säkerhetshandbok” på vår hemsida. 
 
 
Norra Aröd 2011-12-31 
Styrelsen 
 
Folke Skredsvik, Marita Beskow, Jan Bengtsson, Hans Martinsson, Karl-Johan Welinder 
 
Information som inte tillhör denna verksamhetsberättelse: 
 
Vinterns stormiga väder med mycket högvatten och höga vågor, har skadat våra bryggor, 
speciellt brygga B. Den del av brygga B som inte tas in har drivit iväg och finns nu, 
tillsammans med det sönderbrutna räcket, på stranden i Koviken. Bryggan har även skadats 
av en båt som varit förtöjd där under stormarna. 
 
Betongblocken på stenbryggan har flyttats från sina platser och ett av blocken har kanat ner i 
vattnet. 
 
 
//Folke Skredsvik 


