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Nu är vi på väg
mot nya mål!

www.skallkroken.se

SKALLKROKEN
IDAG
Skallkroken är en medlemsägd
hamn som drivs helt ideellt
med bra dialog med Halmstad
Kommun. Vi har drygt 200 medlemmar och har ett mål att
skapa en fin mötesplats för
unga som gamla, boende samt
besökande. Vi har förmånen till
en oslagbar natur, med Västerhavet in på knuten.
Vi har under det senaste året
gjort en tillbyggnad av vårt

ÖKAT ANTALET GÄSTNÄTTER I
HAMNEN MED 250%
klubbhus och

Det blir allt fler som tillbringar
sin lediga tid nere i hamnen för
att umgås och njuta av gemenskapen.

SKALLKROKEN
IMORGON
Skallkroken vill vara en hamn
i framkant med bra faciliteter
och väl fungerande utrustning.
En hamn som alla ska kunna
känna sig lugna och trygga
i. Myndigheter och kommun
ställer allt högre krav på att
vårt arbete är organiserat och
väldokumenterat.

FÖR ATT KLARA DETTA
BEHÖVER VI VARA FLER
SOM HJÄLPS ÅT MED
ARBETET OCH
ANSVARSFÖRDELNINGEN I HAMNEN !

SEGLING TILL
TOREKOV
Vi genomför gemensam segling till Torekov där vi
gör hamnen, grillar, har det trevligt och stannar
över natten. Nästa dag seglar vi tillsammans
tillbaka till tryggheten i Skallkroken.

GEMENSAM
GRILLNING
Gemensam grillning i Torekov för de
hungriga seglarna och motorbåtsåkarna.

FLER BEHÖVS
Vi behöver fler aktiva och engagerade personer
som vill vistas i denna miljön. Här kan du få
mycket frisk luft.

HÄRLIG
GEMENSKAP
I en härlig gemenskap samlas medlemmar och
bidrar med sina kompetenser, stora som små.

UTVECKLA
SKALLKROKEN
För att fortsätta utveckla Skallkroken till en hamn i framkant måste vi
hjälpas åt. Vi behöver all hjälp vi kan få. Inte bara i styrelsen utan ett
kontinuerligt arbete med olika ansvarsområden. VI

BEHÖVER FLER
ENGAGERADE SOM ALLA FÅR HJÄLPAS ÅT MED OLIKA
ANSVARSOMRÅDEN.
Kompetenser som vi kommer att behöva är viss redovisningserfarenhet,
datorkunskap, säkerhetsarbete, mm.
Hör av dig till styrelsen, så kan vi pratas vid om vilket arbete som vi ska
hjälpas åt med.
Styrelsen

