
Verksamhetsberättelse BBK 2020 

 

Under det gångna året så har styrelsen träffats enl. den mötesplan som lagts.  

Diskussioner har förts kring förbättringar i hamnen både vad det gäller medlemmarnas bryggor och 

en eventuell ny duschanläggning. 

Messenger används flitigt inom styrelsen för att snabbt sprida information och lösa frågor.  

Som möteslokal har Broselsgården, vaktstugan samt Sandström Innovation nyttjats. 

Hamnens tillstånd är ju ett ständigt återkommande frågetecken. Något som vi kommer att fortsätta 

att jobba med och söka lösningar för. Bidrag har återigen sökts, och nu har även en konsult anlitats 

med ansökan.   

En ideskiss över hamnområdet har har tagits fram som vi hoppas kan vara till hjälp att forma och 

utveckla området. Se sep. skiss. 

 

 

 

 

 

  

 



Hamnen 2020  
 

 

 

I Maj månad ställdes hamnen i ordning för sommaren. 

Det var god uppslutning av medlemmarna trots rådande pandemi. 

Café-verksamheten öppnade som vanligt under sommaren och kunde ge service åt många gäster. 

Under sommaren hade styrelsen möte med miljökontoret för en genomgång och besiktning av 

verksamheten. 

Det konstaterades att avloppsanläggningen som kommunen installerat inte höll måttet för den ökade 

caféverksamheten. 

Den kan inte ta emot latrin från campingen och från båtar. 

Avloppet måste göras om och latrintömningen måste få en egen tank. 

Under hösten påbörjades renovering av bryggor med B-bryggan. 

Bryggnosen gjordes helt ny och bryggtrallen riktades till. 

Längst ut förstärktes strandskoning under bryggan och betongbalkar lyftes upp och fixerades fast. 

Allt blev inte klart men förväntas bli det i vår innan sommarens båtliv startar. 

Janeric Ershag, BBK 

 

  



Halsön 2020 

 

 

Efter att vintern släppt sitt grepp startades Halsön upp efter en arbetsinsats utförd av BBk 

medlemmar.  

Kanoten har varit på rep men kommande säsong kommer den att finnas tillgänglig igen. 

Isen hade flyttat landfästet några decimeter så den står lite snett, men kunde ändå användas utan 

åtgärd. 

Bastun har under sommaren byggts om så att den klarar brandskyddsbesiktning och är numera 

godkänd att elda i. 

Färdigkapad och kluven ved har forslats ut från Kolviken med stor hjälp av trevliga och utvilade KBK 

medlemmar! Tack till er! Ingen nämnd ingen glömd. 

Köksskåparna har fått sig en genomgång och en hel del porslin som inte ansågs nödvändiga har 

rensats ut och forslats bort. Lena Ranfjäll och Monica Holmgren, KBK , var drivande av det, så stort 

tack till er! 

I övrigt så har beläggningen varit mycket god. Likaså bryggintäkterna.  

Toaletterna kräver ju en ständig tillsyn men det har fungerat bra i sommar. 

Nu ser vi fram emot nästa kommande säsong. 

Inge Sandström , BBK 

  



Hamnskär 2020  
 

 

 

Som vanligt är Hamnskär ett populärt besöksmål både med turbåten och egna båtar och 

vattenskotrar. 

De är fortsatt eldningsförbud i bastun eftersom det inte blev ordnat under sommaren eller hösten. 

Land-stagen behöver repareras och kollas över innan man åker ut med bryggan. 

Jörgen Hellström, BBK 

 

 

 

  



Verksamhetsplan 2021 

 

Furuögrund 

Förstudie för ombyggnad av hamnen 

Löpande underhåll av kajer och bryggor 

Översyn och åtgärder av brandskydd 

Mäta vattenförbrukningen i hamnen som sedan blir dimensioneringsunderlag för avloppsanläggning 

Påbörjan av förstärkning av spinkkajen samt ev andra förbättringar om sökt bidrag godkänds.  

Undersöka om man kan byta ut befintlig grill mot en ny samt ev. komplettera med en till. ( 

Bottenvikens skärgård grill?) 

Halsön 

Snygga till bakom dassen 

Forsla ut ca 6 kubik ved 

Installera timrar till värmen i klubbstugan 

Hamnskär 

Modifiera bastun så att den blir godkänd  

Målning av bastun 

Rensa bort gamla metallfästen från piren som inte är i bruk 

 

 


