Protokoll fört vid styrelsemöte med Marahamns Väg- och Hamnförening måndag 8 okt.
2018 i vaktstugan Marahamn
Närvarande : Per-Agne Karlsson, Inger Nyberg, Karl-Axel Bergström, Stig Björnemark,
Tore Sandström, Mikael Gustavsson, Tomas Schäufele, Lars Berlin och Göte Bergström.
§1. Mötets öppnande.
Ordförande Tore Sandström hälsade alla välkomna.
§2. Godkännande av dagordning.
Ordförande gick genom dagordning, som godkändes.
§3.

§4.

§5.

Föregående protokoll.
Ordförande gick genom protokollet från 4 juli 2018, som godkändes med
tillägget att inga flytelement är köpta.
Vinterställa hamnen, bommar, vatten.
Preliminärt tas bommar och landbryggor upp måndag 22/10-18. Från detta
detta datum är det fri parkering på brygga 5. Vakten avslutas 20/10-18.
Vattnet stängs av beroende på om det blir minusgrader före 22/10-18.
Rapporter.
a. Ekonomi.
- Hyresintäkterna har ökat med 11 000:- detta år
- Två hyresgäster som missat sin vakt har ej betalat för inhyrd vakt samt
administrativ kostnad,trots extra påminnelse. PA Karlsson kontaktar dessa
personer.
- I dagsläget finns 280 000:- i kassan.
.

§6.

Investeringar.
- Nya bodar: En boda kommer att rivas. De personer som hyr i denna boda
kontaktas för flytta till annan ledig boda. PA Karlsson ansvarar.
- Bryggor, kättingar: Alla kättingar är besiktade av dykare. Största delen är
åtgärdade. Det återstår att byta ett antal kättingar.
Vi planerar att byta flybryggor. Tore kollar priser.
- Hamnplan, väg: Karl-Axel har gjort anbudsförfrågan till Skanska och BDX.
Skanska är billigast. Karl-Axel och Tore kontaktar Skanska för att komplettera
med ett takpris.

§7.

Övriga frågor.
- Röjning av sly mot vattnet måste röjas två gånger/säsong.
- Lakaloppet (NSK) blir inne i viken den 30/3-19
- Lars och Tomas gör en anmälan till Trafikförsäkringsföreningen angående en
lyktstolpe som blivit påkörd i hamnen.

Ordförande kallar till nästa styrelsemöte.

§9. Avslutning.
Ordförande tackade för dagens möte
.
Ordförande kallar till nästa styrelsemöte.

Per-Agne Karlsson
Sekreterare

Tore Sandström
Ordförande

