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Vid de tvd senaste tillfallena (den 9 december 2014 och 21 Januari 2015} dd foretradare for
Mdlle Hamn Ek. Forening varit i kontakt med foretradare for Hoganas kommun harframfdrts
synpunkter pd den ddliga kondition som hamnpirarna i Mdlle beflnner sig i. Denna skrivelse vill
sammanfatta Hamnforeningens stdndpunkt i detta arende.
Efter stormen Sven (5-7 decennber 2013) bestallde och bekostade Hoganas kommun en
undersokning av stormskador pa samtliga pirar i Molle hamn. Undersokningen genomfordes av
MarCon Teknik AB den 12 februari 2014 med hjalp av tre dykare. Resultatet visade omfattande
sprickbildningar, sattningar, stenskador och undermineringar vid 57 olika punkter fordeiade pa
alia tre pirarmarna.
Enligt vad vi forstar av rapporten ar hamnens kondition minst sagt undermalig med stor risk for
koliaps, atminstone delvis. Sedan undersokningen gjordes har hamnen dessutom drabbats av
atminstone tva riktiga stormar, Svea (den 2 januari 2015) och Egon (10-11 januari 2015).
Hamnpirarnas utsatta lage och redan fran borjan daliga kondition forvarras an mer av att
brostningen mot havet p i den stora piren med stormarnas hjalp till stor del sjunkit undan och att
oren - som bryter vagorna langre ut - ocksa delvis raserats. Detta innebar ett mer direkt angrepp

En restaurering av
dren och brostningen langs stora piren ar av storsta vikt for att minska pafrestningarna
pS pirarna och bor vara gjord innan den brddskande renoveringen utfors. Det fortjanar
pa hamnkonstruktionen och risken for koliaps okar an mer for varje ny storm.

papekas att Hamnforeningen - som arrendator- lat utfora och bekosta aterstaliandet av oren
forra gangen, for 4-5 ar sedan, trots att ett bibehallande av orens skyddande funktion rimligen
maste aligga aniaggningsagaren, arrendegivaren. I all synnerhet som oren inte ar en del av
arrendeomridet.

Kommunen har - efter att ha tagit del av undersokningsforetagets rapport - beslutat att inte
budgetera nigra pengar for nagotdera av ovanstaende under 2015. Sonn det nu ser ut avser
kommunen att atgarder skali vidtasforst 2016-2018 (mojiigen). Skall detta tolkas SOm att
kommunen gor en annan beddmning 3n foreningen av alivaret i undersokningens
rapport trots att huvuddelen av skadorna tilldeiats det mest grava betyget?
Forutom hamnens daliga kondition och de risker detta medfor har stormarna atit av
arrendeomradet, i synnerhet i anslutning till stelegangen i soder. Foreningen har tidigare bekostat
stenskoningar aven runt utfyllnadens strandlinje och for att skydda omradet vid roken. Utan dessa
atgarder hade omradet decimerats allvarligt. Ansvaret att bevara arrendeomradets storiek miste
rimligen avila markagaren. Strandiinjen soder om stelegangen ar i omedelbart behov av att
stenskonas.
* *

HSrutdver vill foreningen ta upp frdgan om det nu aktuella arrendeavtalet avseende
hamnomrddet. Med hanvisning till den - vid avtalets tecknande - kommande
detaljplaneprocessen begransades avtalet till en tidsperiod som loper ut 2016-12-31, detta med
hansyn till de forandringar som skulle kunna komma till stdnd darefter. Planprocessen loper f.n.
pd och i dag bordefinnas battre mojiigheter att bedoma laget efter 2016-12-31, ttdde vad galler
planmijssiga forandringar och eventuella avsikter till genomforande av desamma.
Foreningens drift kraver stort engagemang av manga manniskor, framfor allt i styrelsen och hos
fasta entreprenorer. Rimligen borde dessa manniskor ges en mojiighet att bedoma sitt
engagemang som varande en awecklingsinsats eller en insats med fulit fokus. Manga
investeringar av langsiktig natur skall planeras, likasa kan underhallsatgarder genomforas tidigare
eller senare. Ar kommunens intention att ett nytt avtal skall tecknas med foreningen
fr.o.m. 2017 eller tanker kommunen frdn den tidpunkten iterta driften av hamnen med
sammanhangande verksamheter? Enligt den foreslagna detaljplanen kan delar av det aktuella
arrendeomradet komma att avstyckas och forsaljas till privata intressenter vilket forandrar
forutsattningarna for och forsvarar ett eventuellt nytt arrendeavtal.
Foreningen skulle tacksamt uppskatta att i skrift fa kommunens stdndpunkt gallande
berdrda arenden och svar pi stallda frSgor fore irsmotet den 28 mars.
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