Information till medlemmarna i
Västra Sveavikens Hamnförening
Mars 2018
Inför stundande båtsäsong, som i skrivandes stund känns mycket avlägsen bland snökanoner
och kyla, kommer här lite nyttig och viktig information.


Medlemsavgiften kommer enligt beslut på årsmötet att hållas oförändrad. Den
kommer att aviseras separat i början av mars med sista betalningsdag den 31 mars. Vid
förra årets avisering var det alltför många medlemmar som ej betalade i tid och
återigen många som trots påminnelse ej betalade. Detta skapar mycket onödigt arbete
för styrelsen. Styrelsen ber därför samtliga medlemmar att respektera sista förfallodag
31 mars. Om medlemsavgift ej erlägges trots påminnelse kommer medlemskap i
enlighet med föreningens stadgar att sägas upp och den lediga platsen att tilldelas kön.



Observera att du som medlem måste tillse att föreningen har aktuell mailadress för att
vara säker på att inte missa viktiga utskick. Föreningen betraktar aviseringar och
meddelanden som mottagna när den e-postadress vi erhållit har använts.



Föreningen har nu fått in samtliga försäkringsbevis. Tyvärr var det även här svårt att få
in de sista. Då vi enligt arrendeavtalet är skyldiga att tillse att samtliga båtar är
försäkrade för skador mot tredjeman är det viktigt att samtliga medlemmar hörsammar
styrelsens begäran, för att underlätta vårt arbete.



Föregående säsong hade föreningen ett antal incidenter i form av stöld och
skadegörelse. Vi ber därför åter igen samtliga medlemmar att försöka ta sitt vaktpass
eller få någon ersättare att ta passet.



Kommunen har i juni 2017 fakturerat oss en arrendehöjning på 30% utan att kunna
redogöra för vad denna höjning grundar sig på. Styrelsen har valt att inte betala utan
bestridit fakturan. Detta resulterade i en kreditering samt en ny faktura dagen före
julhelgen, nu med en höjning på 50%. Fortfarande utan underlag eller förklaring.
Samtliga båtklubbar i kommunen har fått en liknande faktura och majoriteten har
vägrat att betala. Varken kommunalråd eller den Tekniska direktören kan ge besked i
frågan. Det märkliga är att redan med nu gällande arrende gör kommunen en vinst på
bryggorna.



Vi påminner också om att förtöja rätt. Föregående säsong var det några förtöjningar
som inte höll, med skador på båt och brygga som följd. Se över dessa inför årets
säsong och tänk på att förtöjning skall vara fjädrande. Vi ber de medlemmar som inte
meddelat oss sina mobilnummer att göra detta till kassor@sveaviken.se, så vi snabbt
kan nå er om något händer vid bryggan.

Gå in på föreningens hemsida, www.sveaviken.se, där vi lägger upp ny och bra information.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Västra Sveavikens Hamnförening

