Protokoll fört vid styrelsemöte med Marahamns Väg- och Hamnförening tisdag 4 juni
2019 i vaktstugan Marahamn.
Närvarande: Per-Agne Karlsson, Inger Nyberg, Karl-Axel Bergström, Lars Berlin, Tore
Sandström, Mikael Gustavsson 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.

§6.

§7.

Föregående protokoll.
Ordförande gick genom protokollet från 2 april 2019, som godkändes.
Sommaren 2019.
Marahamnsdagen 13 juli 2019. Två annonser i Kalix bladet. Inger har varit i kontakt
med Eva-Lott och planeringen är i stort sett klar.
Parkering grusplan. I stället för att måla parkeringsrutor, sätter vi ut ”koner” med rep
mellan konerna. Tore ansvarar.
Rapporter.
a. Ekonomi.
- Kassören Mikael Gustavsson gick genom aktuell ekonomi. Ett Kommunalt
bidrag på 24 573:- utbetalt till hamnföreningen. Totalt har det kommit in
534 000:- i båtavgifter. 482 000:- i kassan i dagsläget. Ca 15000:- i obetalda
Fakturor.
Investeringar.
- Nya bodar: K-A Bergstöm har varit i kontakt med yrkesskolan om att eleverna på
skolan bygger. Tidigast höstterminen 2020 kan arbetet börja. Inte aktuellt.
K-A Bergström och Göte Bergström kontaktar några blockhusbyggare för offert.
Lars Berlin tar bild på ” bodan” som skall rivas och lägger ut på Facebook
Om intresse finns så är ”bodan” gratis.
Vattenskoterbrygga. Järnkonstruktionen som finns mot land vid Brygga 1,
tas bort. Tore Kontaktar Mikael Nilsson Inget beslut på någon brygga.
Tore beställer en stege till lastkajen. K-A Bergström och Göte Bergström
ansvarar för montage.
Flytta bommar på piren för att få en bredare plats. P-A Karlsson ansvarar.
Kantbräder på brygga 6 skruvas fast.
Landpontoner på brygga 1 – 5 måste bytas. Karl-Axel kontaktar Bosse
Ekman om tillvägagångssätt för att byta.
Övriga frågor.
Beställa släntklippning längs Marahamnsvägen. Tore ansvarar

§8. Avslutning.
Ordförande tackade för dagens möte.

Ordförande kallar till nästa styrelsemöte.
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