
Verksamhetsberättelse för Hovås Hamnförening för tiden 
2016 Årsmöte till 2017 Årsmöte.

Styrelsen som valdes vid Årsmötet den 13 april 2016 bestod av;

Ordförande; Janerik Dimming (omval)

Vice ordförande; PO Lundberg (omval)

Kassör; Alf Härsjö (omval)

Sekreterare; Stina Löfgren (omval)

Ledamöter; Johan Löfgren, Bosse Palmås, Johan Taurell (omvalda)

Revisorer; Sten Adlersson, Kurt Maack (omvalda)

Valberedning; Arne Johansson, Raymond Frankenberg (omvalda)

Årsmötet 2016 samlade ett 80-tal medlemmar och inleddes med ett intressant 
föredrag av Thomas Grahn från Hunnebostrand som berättade och visade bilder
från sin resa till Florida och tillbaka i en Vega. I pausen informerade 
Sjöräddningssällskapets Susanne Nyman och Håkan Busck om HLR – Hjärt och 
Lungräddning och om tillgänglig utrustning som kan rädda liv. Årsmötets andra 
del behandlade sedvanliga val samt genomgång av ekonomiskt utfall samt 
budget för kommande verksamhetsår och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsemöten och andra händelser under verksamhetsåret:

11 maj 2016; Styrelsemöte varvid bl.a. följande behandlades – Motion till 
Årsmötet från Bertil Zetherström om att lägga ut ”fikabojar” i Askimsviken för 
HHFs medlemmar. Efter kontakt med Länsstyrelsen visade det sig att det dels 
krävs tillstånd, som är svårt att få, dels att boj likanande dem som SXK lägger ut 
kostar ca 7 – 8 000 kr. Av dessa skäl kommer förslaget inte att genomföras. 
Styrelsen diskuterade transformeringen från HHF till HABK och enades om att 
alla skaffar stadgar från andra båtklubbar samt från Båtunionen för att ha som 
underlag för HABKs nya stadgar. Idén bakom Båtlivshuset som bla kommer att 



innehålla en ny sjöräddningsstation samt klubblokaler för HABK och 
Sjöscouterna diskuterades och styrelsen beslutade att med kraft stödja detta 
initiativ. Mooringo – en app för att bättre serva gästande båtar att utnyttja 
platser som tillfälligt är lediga beslutade vi att stödja. Har stött på patrull hos 
Grefab som motsätter sig denna lösning. Bolagsutredningen, underhållet i 
hamnen, vaktsäsongen var andra frågor som diskuterades.

24 maj; från och med Roderbladet nr 2/16 är HHFs ordförande Ansvarig 
Utgivare 

22 juni; Möte med chefen för södra Grefabs hamnar Roger Lindberg, Grefabs 
Vvd Anders Söderberg, ”vår” hamnkapten Pelle Elsius samt Simon Engström 
från Fastighetskontoret för att dels diskutera Båtlivshuset och dess placering, 
dels att utöka antal vinterplatser i Hovåshamnen. Vi har fn 540 sommarplatser 
och bara 250 vinterplatser samt ett 100-tal som står i kö för en vinterplats samt 
en perfekt yta för fler vinterplatser vid den f.d. Parkfetska villan/gamla 
tennisplanen.

22 augusti; Styrelsemöte varvid bl.a. följande frågor behandlades – 
Båtlivshuset, bedrövlig status på belysningen i hamnen och på parkeringen som 
så småningom åtgärdades genom byte av många armaturer, bommen ner till 
hamnen som äntligen kommit igång, brottstatistik för hamnen som under de tre
senaste åren visar en minskning från 17 till 13 till 4 rapporterade 
inbrott/stölder! Utmärkning av Fjordebådan fortsatt olöst pga Transportstyrelen
kräver en sjömätning som kostar ca 40 000 kr och där klubbarna kring 
Askimsviken inte är beredda att deltaga i finansieringen. Fortsatta diskussioner 
om de nya stadgarna.

3 oktober; Styrelsemöte varvid bl.a. följande behandlas – Båtlivshuset, 
bristande underhåll i hamnen, vaktstatistik (beslut om att skicka ut brev om 
”frivilligt bidrag” till dem som inte ställt upp och vaktat), stadgarna för HABK.

26 oktober; Nytt möte med Grefab och Fastighetskontoret om Båtlivshuset och 
uppdrag att flytta det närmare Sjöscouterna och ge plats för väg mellan Grefabs
hus och Båtlivshuset

1 november; Möte med Polisen i Mölndal och Kustbevakningen för information 
om inbrotts- och stöld-läget i de södra hamnarna. Båtsamverkan och aktiva 



iakttagare – våra egna insatser – har givit resultat med en 10 % -ig minskning 
medan landet i övrigt ökat med 10 %.

9 oktober; Ordförandemöte hos Grefab som bl.a. resulterade i att Grefab skulle 
återkomma med vad vi som kunder kan förvänta oss för tjänster och service av 
deras hamnpersonal. Efter fyra månader har vi erhållit ett s.k. Årshjul som 
dessvärre endast anger att personalen under tiden som de inte sysslar med 
sjösättning/upptagning skall ägna sig åt ”service och underhåll”.

28 november; Styrelsemöte som bl.a. behandlade – Medlemsavgiften, skall den
höjas? (beslutas av Årsmötet efter förslag från styrelsen), vaktstatistik och ny 
vaktordning, Båtlivshuset, nästa funktionärsmöte, årsmötet och beslutet i 
Kommunfullmäktige att Grefab skall drivas vidare i nuvarande och oförändrad 
form.

6 december; Möte med Grefab om Båtlivshuset, som är positiva till att det 
kommer till men har inga önskemål om att få utrymme, mera än att på ad hoc 
bas utnyttja samlingslokalen på andra våningen

17 januari; Funktionärs- och Styrelsemöte i Scoutgården – samtliga med 
förtroendeuppdrag i HHF var kallade och 15 hade möjlighet att närvara och bl.a.
diskuterade följande; Räkenskaperna redovisades av Alf som kunde konstatera 
att det ”frivilliga bidraget” tillfört kassan 27 900 kr – mot budgeterade 9 000 kr! 
Medlemsantalet 2016 var 384 personer vilket motsvarar ca 75 % av dem vi får 
adresser till av Grefab – vi har två år i rad inte fått adresser till 26 
båtplatsinnehavare! Medlemsavgiften förslogs höjas till 200kr men det är 
Årsmötet som beslutar. Årsmötet beslutades till den 26 april kl 18.30 och 
kommer att hållas i Hovås Golfkrogs nyrenoverade lokaler.

27 februari – Styrelsemöte varvid följande bl.a. behandlades – Båtlivshuset och 
hur våra medlemmar kan vara med och sponsra för att få tillgång till huset 
(förslag; varje medlem erbjuds att sponsra med 500 kr i tre år för att få sitt 
namn på en tavla och få tillgång till vårt klubbrum och klubblokalen på andra 
våningen), Årsmötet, Vaktlistan, upprustning av de s.k. Skuffarna som var 
utlovade till förra året men som nu lär komma igång till våren i år, Grefabs avtal 
med Roderbladet som de ensidigt sagt upp, Hamn/Båtlivsdag den 26 augusti till
vilken även SSRS Hovås och Sjöscouterna är villiga att deltaga, Hedersmedlem, 
dekaler och standerts, Mooringoappen, namnbytet etc.



11 april – styrelsemöte varvid det bl.a. kommer att behandlas- förberedelser 
inför Årsmötet den 26 april kl 18.30

Även om vi under året brottats med många underhållsproblem där tex en 
ställning blockerade B-bryggan i en vecka, dålig eller obefintlig belysning stora 
delar av sommarsäsongen, och mycket återstår att göra för att öka trivseln och 
säkerheten i vår fina hamn så kan vi konstatera att

- Vi har en mycket bra service vid sjösättning och upptagning
- Stölder och inbrott har minskat drastiskt, sannolikt till följd av att 

bommen installerats och fungerar
- Mätningar av djupet i hamnen genomförts men någon mera omfattande 

muddring inte kommer till stånd förrän Grefab funnit en lämplig deponi –
sannolikt när Västlänken skall byggas om några år

För Hovås Hamnförenings Styrelse

Hovås den 9 mars 2017 

 


