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Verksamhet
Årsmötet hölls den 16 februari i Hargshamns Folkets hus med ett 30-tal deltagare.
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten. Styrelsemötena har varit
välbesökta, och ofta resulterat i långa och konstruktiva diskussioner.
Ingen vårfest arrangerades, eftersom klubben i augusti firade 60-årsjubileum (se
särskilt avsnitt nedan).
Klubben har en miljöpolicy och avfallsplan. Avsikten med miljöpolicyn är dels att
presentera klubbens arbete för att minska fritidsbåtarnas miljöpåverkan, dels att
göra tydligt för medlemmarna vilka krav klubben ställer på sina medlemmar när
det gäller miljön i hamnen, på uppställningsplatserna och i närområdet i övrigt. I
avfallsplanen finns tydliga regler för hur medlemmarna ska hantera såväl
miljöskadligt avfall som övrigt avfall. Grundprincipen är att varje medlem själv
ansvarar för hanteringen och bortforslingen av alla miljöskadliga ämnen (t.ex.
färgrester) som medlemmen tar med till uppställningsplatserna eller hamnen.
Klubben tillhandahåller sopkärl för ”hushållssopor” från båtlivet.
Klubben har gjort flera insatser för att förbättra ramperna. Se särskilt avsnitt
nedan!
Klubben har fått en ny förrådsbod, som iordningställts under året. Se särskilt
avsnitt nedan!
Hemsidan har även i år varit välbesökt.
Vi har även under 2016 hjälpt Harg och Hargshamns Fiskevårdsförening med
beredskap för försäljning av fiskekort.
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Jubileum
Klubben firade under 2017 60-årsjubileum. Firandet ägde rum lördagen den 12
augusti 2017. På grund av det osäkra vädret var jubileet förlagt till Folkets Hus i
Hargshamn. Ett 80-tal deltagare kom. Vi samlades vid 16 för en välkomstdrink.
Ordföranden var sjuk, så välkomsttalet hölls av kassören Anders Jarmar.
Middagen ordnades helt av personal från Folkets Hus. Vi hade också
underhållning av duktiga musiker.
Hamnen
Hamnen har under 2017 fungerat som planerat för klubbens medlemmar vad
gäller hamnplatser, sjösättning vid ramperna, kranlyft och vinterförvaring av
båtar. Ingen gästhamn finns, men gästande båtar kan vid lämplig väderlek förtöja
utanför piren.
Arrendeavtalet med Braxenbols samfällighet innebär att klubben tar ansvar för
hela den fasta bryggan, och att samfällighetens medlemmar (som har båt i
hamnen) är medlemmar i båtklubben och har vaktplikt som vanliga medlemmar.
Hösten 2017 var det ovanligt många båtar som låg kvar vid bryggorna långt in i
november.
Stationen (med elektrisk pump) för tömning av toalettavfall från fritidsbåtar har
använts ganska flitigt under året.
JACO AB har under året satt upp stängsel mellan fabriksområdet och klubben.
Vid höstens arbetsdag fylldes utrymmet mellan planen och den fasta bryggan
(längs in i viken) igen.
Som en följd av årsmötesbeslut 2014 råder fiskeförbud i hamnområdet.
Information om fiskeförbudet ges med hjälp av anslag, som är uppsatta vid
infarten samt vid de stora bryggorna. Fiskeförbudet har fungerat väl under 2017.
Sopkärlen har använts flitigt. Tydliga anslag om användningen är uppsatta. Trots
detta förekommer fortfarande missbruk, även om problemen minskat.
Fördjupningen vid kranen har medfört att det inte varit några problem med
grundstötningar där under 2017.
Utläggningen av nya ankare och kättingar för att komplettera de sämsta ankarna
för de yttersta bryggorna har skjutits upp till 2018 på grund av svårigheter att få
tag i en pråm att lägga ankarna från.
Klubbens traktor är sliten, och klubben utreder olika alternativ för att ersätta den.
Även i år upplät klubben hamnområdet för Hargshamns Strömmingsfestival.
Hamnen besöktes även i år av SSRS station i Öregrund. Festivalen besöktes även
av räddningstjänsten. Folkets Hus sålde strömmingsmackor m.m. i ett tält på
spolplattan. I klubbhuset såldes kaffe och fikabröd m.m. Klubben demonstrerade
tagling och splitsning för de som var intresserade
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Klubben upplät i oktober hamnområdet och ramperna för Hargshamns
Gäddfiskers fisketävling Oktobergäddan. Fiskevårdsföreningen bjöd på korv.
Ramperna
Flera åtgärder har vidtagits under året för att förbättra ramperna. Den viktigaste
åtgärden är att vägarna ovanför ramperna har asfalterats. Dessutom har lutningen
på en av vägarna upp minskats. Ramperna har justerats så att det ska vara enklare
att ta upp och sjösätta båtar.
Styrelsen vill passa på att påminna om att den som öppnar bommen också är
ansvarig för att den stängs (alla öppningar och stängningar registreras). Stäng
alltid bommen efter varje sjösättning/upptagning, även om någon annan väntar på
sin tur!
Ny bod
Klubben har under året fått och tagit emot en bod som gåva från Hargs Hamn AB.
Boden är en del av det gamla (och mögelskadade) hamnkontoret. Trots att vi fick
boden som gåva, har bygglov, transport, grundläggning, målning, plåtarbete, ny
dörr och material till ny vägg kostat klubben ca 40 000 kr. Stora arbetsinsatser har
gjorts av medlemmar såväl under arbetsdagarna som på annan tid.
Låsning
En bom sitter nu vid klubbstugan. Bommen hålls låst på nätterna och är nu (efter
kontakter med polisen) också låst vintertid (nyckel förvaras i klubblokalen). Ett
tagglås (som på ramperna) till bommen är beställt.
Diskussioner om stöldskydd m.m. har förts med polisen. Ett av resultaten av dessa
diskussioner är att bevakningen ska utökas på hösten (se nedan).
Klubbstugan och andra byggnader vid hamnen
Klubbstugan storstädades under höstens arbetsdag. Klubbstugan och förråden har
fungerat väl under året. Ordningen i förråden år god.
Klubbholmen
Under 2017 har mindre underhållsarbeten gjorts på klubbholmen.
Bastun är i funktion och har använts flitigt. Man måste ha en särskild,
kopieringsskyddad nyckel till bastun. För närvarande är 29 sådana nycklar
tilldelade till medlemmar.
Medlemmar
Antalet betalande medlemmar var vid årets slut 581 st.
Bevakning
Bevakning av hamnen har skett från maj till oktober. Bokningslistan för 2018 har
funnits tillgänglig i klubbstugan från sommaren till 31 oktober. Anslag om
bokningslistan har varit uppsatta på flera ställen inom hamnområdet.
Efter bl.a. diskussioner med polisen har styrelsen beslutat att förlänga bevakningen
så att den täcker större del av hösten. De berörda kommer att informeras.
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Under 2013 inledde klubben samarbete med Polisens Båtsamverkan, vilket bl.a.
innebär att klubben fått information från polisen när ”obehöriga” fordon setts i
närheten av småbåtshamnarna.
Arbetsdagar
Årets arbetslördagar var den 27 maj samt den 23 september. Vid båda
arbetsdagarna var vädret bra, och mycket arbete blev utfört. Klubbens medlemmar
ställde upp i stor omfattning, med glatt humör, fantastisk arbetsvilja och god
kamratanda! Styrelsen vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla som deltagit i
arbetsdagarna!
Vid vårens arbetsdag höll räddningstjänsten en mycket uppskattad information och
övning.
Sjösättning/upptagning under 2017
Sjösättningar:
3/5, 6/5, 17/5, 27/5 och 7/6
Upptagningar:
13/9, 16/9, 27/9, 30/9 och 4/10
Ekonomi
Klubbens ekonomi är stabil och i balans. Se årsredovisningen och revisorernas
berättelse.
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Avgifter under 2017
Avgifterna har även under 2017 varit oförändrade.
Medlemsavgift
300:Inträdesavgift
200:Familjemedlem
150:Utebliven vakttjänst
2 500:Lås-tagg
200:Bastunyckel, depositionsavgift
500:Bryggavgift, båtar upp till 220 cm bredd
600:Bryggavgift, båtar 221-300 cm bredd
1 100:Bryggavgift, båtar 301-400 cm bredd
1 600:Lyft, stora kran ordinarie tid
200:Lyft, stora kran övrig tid
500:Lyft mastkran ordinarie tid
150:Lyft mastkran övrig tid
300:Bomlyft upp till 4 m
200:Bomlyft 4-6 m
400:Bomlyft över 6 m
600:Uppläggning vedtorget
200:Vinteruppläggning upp till 220 cm
300:Vinteruppläggning över 220 cm
400:Sommaruppläggning, samma som vinteruppläggning,
avgiften dubbleras för varje år som båten ligger kvar på land.
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Verksamhetsplaner för de närmaste åren
Följande arbeten m.m. är planerade (och i vissa fall beställda) för de närmaste åren.
Styrelsen beslutar vilka arbeten m.m. vi har råd med de kommande åren:














Fortsatt underhåll av klubbens hus och bryggor (görs löpande).
Byte av belysningsarmaturer (till riktade LED) på samtliga lyktstolpar där
byte inte redan gjorts.
Ny landgång vid vägtrumman.
Breddning av bryggslutet vid den fasta bryggan.
Nytt däck framför den nya boden.
Färdigställande av bytet av den gamla el-centralen vid klubbstugan till en
modernare (påbörjat).
Montera ”tagg-lås” på den nya bommen vid klubbstugan.
Framtagning av en ”lathund” för de årliga arbetsuppgifterna (t.ex.
avstängning av vattnet).
Undersökning av behovet av nya lokaler (framför allt ev. regnskydd) på
klubbholmen.
Iläggning av nya ankare och kättingar där det behövs vid de yttre bryggorna.
Inköp av ny (begagnad) traktor.
Montera radiostyrning till kranen.
På längre sikt se över möjligheterna att lösa in bommarna.

Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under det gångna året samt
önskar klubbens alla medlemmar en skön och avkopplande båtsäsong 2018.
Styrelsen vill också tacka Delka Produkter AB och Hargs Bruk AB för det stöd klubben
erhållit under året.
Hargshamn i januari 2018
Håkan Adebäck, Ulf Jansson, Roine Pettersson, Tony Zackrisson, Lars-Erik Jansson,
Kurt Hafdell, Göran Schyberg, Anders Jarmar och Anders Beckman
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