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Verksamhet
Året 2021 har vad gäller styrelsearbetet, arbetsdagarna m.m. präglats av den
pågående pandemin, som bl.a. resulterat i ett sent årsmöte och en utebliven
arbetsdag. I övrigt har verksamheten i huvudsak pågått som vanlig.
Årsmötet som skulle hållits i februari 2021 hölls den 14 september 2021 i
Hargshamns Folkets hus med 18 röstberättigade deltagare. Styrelsen har under
året haft åtta protokollförda möten. Ett styrelsemöte (det konstituerande mötet)
hölls direkt efter årsmötet. Flera styrelsemöten hölls utomhus på grund av
smittrisken.
Ingen vårfest arrangerades.
Klubben har under 2021 fortsatt att aktivt arbeta med miljöfrågor. 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
upplåter också plats för sopkärl för några av öborna.
V2

2 (5)

Merparten av arbetena under året har handlat om underhåll av klubbens hamn. Se
särskilt avsnitt nedan.
Hemsidan har även i år varit välbesökt. Hemsidan används främst för att sprida
information till klubbens medlemmar. Klubbens policy är att av
stöldförebyggande skäl inte publicera några aktuella bilder av hamnen.
Samarbetet med båtklubbarna i Öregrund och Östhammar, framför allt för att
förenkla kontakterna med kommunen i miljöfrågor, har fungerat väl under året.
Hamnen
Hamnen har under 2021 fungerat som avsett 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.
Många medlemmar utnyttjar ramperna för sjösättning och upptagning av båtar
som trailas till klubben.
Även 2021 var det ovanligt många båtar som låg kvar vid bryggorna sent på
hösten.
Under vintern 2021 plogade en medlem de viktigaste vägarna inom hamnområdet.
På grund av den dåliga tillgången till kommunalt vatten (med bl a förbud mot att
använda detta vatten till att tvätta båtar m.m.) har klubbens spolplatta med
tillhörande högtryckstvätt även 2021 drivits med sjövatten. Detta har fungerat bra.
Stationen (med elektrisk pump) för tömning av toalettavfall från fritidsbåtar har
använts under året.
Under året har L-bryggan bytts ut. Längden på bryggan är 52 meter. Bytet
inkluderade nya sänken och kättingar. Kostnaden för den nya bryggan etc togs
från kassan och har inte inneburit något nytt lån.
I samband med bytet av L-bryggan byttes sänken och kättingar på K-bryggan.
Dessutom byttes och justerades uppspänningen på alla yttre bryggor.
Ett antal bommar har inköpts, och hamnordningen vad avser bommar kommer att
ändras.
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 2021.
Sopkärlen har använts flitigt. Tydliga anslag om användningen är uppsatta.
Ingen strömmingsfestival arrangerades 2021 pga. pandemin.
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Klubbstugan och andra byggnader vid hamnen
Klubbstugan är i gott skick. Klubbstugan och förråden har fungerat väl under året.
Ordningen i förråden år god.
Klubbholmen
Under 2021 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
(mot särskild depositionsavgift).
Miljö och säkerhet
Styrelsen har bestämt att klubben ska arbeta aktivt kring miljö och säkerhet. Som
led i detta arbete kommer ytterligare bryggstegar att monteras i hamnen.
Provtagning av avloppsvattnet från spolplattan ska göras vartannat år. Ingen
provtagning har alltså gjorts 2021.
Miljökraven på småbåtshamnar förväntas öka.
Medlemmar
Antalet betalande medlemmar var vid årets slut 586 st.
Bevakning
Bevakning av hamnen har skett. På grund av den rådande pandemin har
medlemmarnas bevakning kompletterats med bevakning av ett bevakningsföretag.
Bevakningen har trots pandemin fungerat bra under 2021. Exakta datum för
bevakningens början och slut har inte publicerats.
Bokningslistan för 2022 har funnits tillgänglig i klubbstugan från hösten 2021.
Anslag om bokningslistan har varit uppsatta på flera ställen inom hamnområdet.
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. Samverkan har fungerat bra under året.
Arbetsdagar
Någon arbetsdag var inte planerad 2021 på grund av pandemin. Höstens arbetsdag
genomfördes den 28 augusti till största delen utomhus och mycket arbete blev
utfört. Styrelsen vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla som deltagit i
arbetsdagen!
Kranlyft
Kranlyft för sjösättning och upptagning har gjorts vid ordianarie tider. Enstaka
lyft har gjorts efter särskild överenskommelse. Kranlyft har alltid gjorts av
behöriga medlemmar.
Ekonomi
Klubbens ekonomi är stabil och i balans trots den stora utgiften för ny brygga. Se
årsredovisningen och revisorernas berättelse för närmare detaljer.
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Avgifter under 2021
Merparten av avgifterna har även under 2021 varit oförändrade.
Medlemsavgift
300:Inträdesavgift
200:Familjemedlem
150:Utebliven vakttjänst (utan giltigt skäl)
2 500:Årlig rampavgift (för de som inte har bryggplats e.d.)
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 utanför ordinarie tid
1000:Lyft mastkran ordinarie tid
150:Lyft mastkran utanför ordinarie tid
500:Bomlyft upp till 4 m
200:Bomlyft 4-6 m
400:Bomlyft över 6 m
600:Vinteruppläggning
400:Vinteruppläggning av småbåtar på vedtorget
200: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 för de närmaste åren. Styrelsen beslutar vilka
arbeten m.m. klubben har råd med och möjlighet att genomföra de kommande åren:









Fortsatt underhåll av klubbens hus och bryggor (görs löpande).
Fortsatt arbete med miljö och säkerhet.
Byte av bryggor vid behov.
Nytt däck framför den nya boden.
Byte av flöten till bommar (bekostas vanligen av de medlemmar som har
båtplats och underhållsansvar för bommarna).
Fiberanslutning av hamnkontoret för att förbättra Internetförbindelsen
Eventuell installation av kameror i hamnen för att förbättra bevakningen.
På sikt (någon gång de närmaste 5-10 åren) byte av hamnens kran.

Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under det gångna året samt
önskar klubbens alla medlemmar en skön och avkopplande båtsäsong 2022.
Styrelsen vill också tacka Delka Produkter AB och Hargs Bruk AB för det stöd klubben
erhållit under året.
Hargshamn 19 april 2022
Håkan Adebäck, Göran Schyberg, Anders Jarmar, Roine Pettersson, Lars-Erik Jansson,
Kurt Hafdell, Ulf Jansson, Tony Zackrisson och Anders Beckman
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