
STENSJÖ HAMNFÖRENING    
PROTOKOLL      
Sammanträdesdatum 
     2019-07-31 

Närvarande: Per Delin, Christer Andersson, Arne Sikö 
 Björn von Sydow, Johan Torstensson, Henric Kahlmeter 

Mötets öppnande: § 1 
 Ordförande Per Delin öppnar mötet. 

Föregående protokoll: § 2 
 Föregående protokoll lades till handlingarna. 

Lägesrapport ordförande § 3 
Ordförande är, efter en tids sjukdom, nu i tjänst. Mötet 
uttrycker sin glädje över detta och hälsar ordförande 
åter! 

Sommarens begivenheter  § 4. 
 a/ Bommen har öppnats och låsts regelmässigt vid 0900 

respektive 2100 under sommaren. Generellt har det 
fungerat hjälpligt, men styrelsen kan konstatera att inte 
alla medlemmar har förstått att bom, grind och lås är till 
för att skydda vår egendom utan har lämnat hänglås med 
koden framme, lagt bygel och lås löst ovanpå bommen 
o.s.v.  
Beslutats att sekreteraren fr.o.m. nästkommande vecka 
skriver instruktioner till bommen och håller den låst 
dygnet runt fram tills att taggsystemet är i funktion. 
Detta kommer att installeras under augusti månad. 
Ordförande kontaktar Niklas Mikaelssen på Protectrum i 
Halmstad för installation av mjukvara. Kassören 
kontaktar LM-EL för att slutföra den delen av 
installationen. 

 E.O.N. har fakturerat en högre summa än den som 
angivits i ursprunglig offert. Kassören kontaktar E.O.N. 
för att få rättelse. Fakturan betalas med ursprungligt 
belopp tills vidare. Den totala kostnaden för bommen 
bedöms vara 90-100 000 kr för vilket medel finns 
reserverade i budgeten.  
Styrelsen beslutar att göra en ny framstöt hos 
Länsstyrelsen för att få en större andel i bidrag. 



Nuvarande bidrag är bara 4000kr. 

 b/ Färisten vid hamngrinden tas bort så snart möjligt då 
den är farlig för djur och människor. Tillfälligt fylls den 
med grus och under hösten diskuteras en eventuell ny 
färist med Länsstyrelsen. Sekreteraren ombesörjer 
borttagning av färisten. 

  
c/ Sophämtningen har varit bristfällig i sommar. 
Länsstyrelsen har ett sommarabonnemang med tömning 
udda veckor. Nu tycks det dock fungera efter 
påstötningar. 

  
d/ Gräsklippning och övrigt underhåll. Konstateras att 
hamnen är vacker med sitt lite längre böljande gräs. 
Styrelsen klipper gångar och sittplatser vid behov. I övrigt 
har noterats att rampen till brygga 3 glider vid stark 
ostanvind, men ännu bedöms det hålla sig inom en 
normal rörlighet. 

Renovering av spelhuset § 5.  
 Ordförande skickade rivnings- och bygglovsansökan till    
 Falkenbergs kommun den 27 maj. Kommunen återkom  
 den 27 juni med besked att ansökan har skickats till  
 Länsstyrelsen då det krävs strandskyddsdispens samt att  
 byggnaden ligger i naturreservatet. Vi avvaktar besked  
 från Länsstyrelsen 

Medlemsantal/Båtplatser  § 6.  
Det finns cirka trettio lediga båtplatser vilket skadar 
ekonomin långsiktigt. Samtidigt har vi fler medlemmar 
idag som nyttjar rampen varför det totala 
medlemsantalet inte har sjunkit så mycket. Vi fortsätter 
att försöka värva medlemmar och båtar. Hallandsposten 
har sagt sig vilja göra ett reportage under sensommaren. 

Övriga ärenden § 7.  
a/ Ekonomi – den är i balans och budgeten håller. Ev. 
ytterligare bidrag från Länsstyrelsen enl p 4 a ovan dock 
välkommet. Eller ev. en tillfällig hyressänkning? 
b/ Försäkring för röjsåg förlängs 

  
Mötets avslutande § 8. 
 Ordförande avslutade mötet och tackar styrelsen. 

  

 __________________  __________________ 
 Per Delin   Henric Kahlmeter 
 Ordförande  Sekreterare 




