Verksamhetsberättelse i Granuddens hamnförening 2014
Granuddens hamnförening har idag 369 medlemmar i föreningen som antingen har en
bryggplats eller uppställningsplats för båtförvaring. Under år 2014 har 42 medlemmar
tillkommit och 24 medlemmar lämnat föreningen. Vi har för tillfället stängt kön till
bryggplatser eftersom efterfrågan är så stor och omsättningen av platser är så liten.
Hamnföreningen har idag inte några lediga bryggplatser, nytt är att även uppställningsplatser
på land börjar bli en bristvara.
Föreningen har genomfört två arbetsdagar under året. På vårdagen deltog ca 60 personer och
på höstdagen ca 30 personer, vilket styrelsen uppskattar.
Under året har inga större investeringar genomförts, mycket arbetstid har åtgått till efterarbete
av de stora arbetena som utfördes 2013 med byte av brygga 2 och ny brygga 4. För det
praktiska arbetet i hamnen har under 2014 ett nytt arbetssätt tillämpats. En ”Arbetsgrupp” har
stått till hamnkaptenernas förfogande. Detta har i det stora hela fungerat bra, , doch har det
under hösten varit problem att hitta tillräckligt med arbetskraft för det arbete som måste
utföras i hamnen.
Frågan om septitankstömning har under året fått sin lösning. En överenskommelse har träffats
med Lövskärs hamnförening vilket innebär att Granuddens hamnförening hänvisar
septitankstömning till den anläggning som byggts upp i Lövskär.
Ett nytt arbetsätt infördes under året då ett Arbetslag ersatte Bryggansvariga. Det fungerade
mycket bra under första delen av året och det var god uppslutning av arbetsvilliga och duktiga
medlemmar, dock blev det under hösten betydligt svårare att få tillräckligt med arbetskraft
från Arbetslaget.
Under året har en ny båthusförening byggt ett nytt båthus för 6 båtar.
Utöver detta har följande arbeten utförts under året:
• Sly- och buskröjning samt trädfällning.
• Allmän städning och uppsnyggning av området
• Bryggunderhåll
• Vägunderhåll
• Färdigställt instängslingen av området.
• Iordningställt ytor för fler uppställningsplatser
Styrelsen har genomfört 5 möten under verksamhetsåret 2014.
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Förslag till verksamhetsplan för Granuddens Hamnförening 2015
Styrelsen har för avsikt att under verksamhetsåret 2015 fortsätta att utveckla och förbättra
hamnen för såväl nuvarande som för tillkommande medlemmar. Verksamheten bedrivs i
enlighet med föreningens stadgar och den verksamhetsbeskrivning som styrelsen har tagit
fram för hamnföreningens arbete. Verksamhetsplanen för 2015 kan sammanfattas i följande
punkter:








Löpande drift- och underhållsåtgärder inom hamnområdet.
Under året skall två arbetsdagar hållas, en på våren och en på hösten.
Utöver dessa skall bryggor angöras och säsongsavslutning göras.
Byte till eldriven grind.
Byte av låssystem från nyckelsystem till annat driftsäkrare och driftsmässigt billigare
system.
Ny belysningsarmatur på hamnplanen.
Hitta modell för att öka engagemanget bland hamnföreningens medlemmar i det
praktiska arbetet med hamnanläggningen.

Luleå 2015-02-15
Styrelsen Granuddens Hamnförening

