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SAAB AB. Lugnvik, kl. 18.00 
Närvarande 
Per Jonsson 
Charlie Fredriksson 
Göran Enderberg 
Kurth Wikström 
Lena Bergefors 
Jimmie Axelsson 
 
§ 35 Mötet öppnades 

§ 36 Val av ordförande för dagens möte  
Till ordförande för dagens möte valdes Per. 
  
§ 37 Val av sekreterare 
Till sekreterare för dagens möte valdes Kurth. 
 
§ 38 Val av person att jämte ordförande justera protokollet 
Mötet valde Göran Enderberg som justerare av protokollet jämte ordförande. 
 
§ 39 Godkännande av dagordning 
Ordföranden redovisade dagordningen som mötet beslutade att godkänna. 
 
§ 40 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och ordföranden fann inga kvarstående punkter att ta upp. 
Per och Charlie redovisade huvuddragen i mötet med kommunen efter det att domen i 
miljööverdomstolen föll. Tre tjänstemän från kommunen närvarade vid mötet. 
Kommunen redovisade att man vill inte på något sätt skada eller straffa ÖFBH med tanke på 
utsläppet. Tvärtom tycker kommunen att ÖFBH sköter sin verksamhet utmärkt. Kommunen 
ville med rättsprövningen få rätt i att de inte har något ansvar. 
 
Vi har inte fått någon faktura från kommunen på kostnader som uppstod vid saneringen. 
 
Charlie har kontaktat Länets för att få en offert på en försäkring som skulle täcka föreningens 
ansvar. 
 
Brf fick nej till överklagan på nya bryggor.  
 

§ 41 Status Frösö hamn 
Nya bryggorna 8 & 9 är på plats och har börjat tillsättas. Elen är inte färdig än på dessa båda 
bryggor. Kedjorna behöver sträckas och läggas till. Kostnaderna för de nya bryggorna har gått 
under den beräknade budgeten.  
 
Under våren har hela elsystemet i Frösö hamn renoverats. Här översteg kostanden budgeten. 
 
I övrigt har det gjorts en del småreparationer och vattnet är kopplat. Nya grindarna är på plats 
tillsammans med nya ramper. 
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Låssystemet är bytt och har fått ny programvara.  
 
§ 48 status ösd 
Vår nye hamnansvarige Göran har kommit igång med hjälp av Kjell.  
 
Vattenförsörjning och är reparerad och igång. 
 
Landgång, brygga och grind till brygga 4 pågår det reparationer på. Det har varit lite svårt att 
hitta en hantverkare med tid över att ta sig an detta men vi arbetar på en lösning på det.  
 
§ 49 Driftsinstruktion hamnarna 
Styrelsen ger hamnfogdarna i uppgift att se över en driftsinstruktion till hamnarna. Ett första 
utkast finns på dropbox. 
 
§ 50 ekonomi 
Charlie delade ut en bilaga och redovisade muntligt uppföljning på budget-utfall. Hittills är 
utfallet c:a 15% högre än budget. Renoveringen av elsystemet på Frösön har som tidigare 
sagts, överskridit sin budget. 
 
§ 51 Medlemsäreden och platstillsättning  
Kurth Wikström redovisade läget på medlemsärendena. Det har tillkommit många nya under 
kort tid med relativt små båtar. 
Det gjordes en tillsättning under vecka w 24 där 44 medlemmar fick nya förstahandskontrakt. 
 
§ 52 Övrigt  
Inget övrigt togs upp. 
 
§ 53 nästa möte 
7 augusti 2017, plats E.S.O. 
 
§ 55 Mötet avslutades 
 

 

 

Kurth Wikström 

Sekreterare 

     

Per Jonsson    Göran Enderberg 

Ordförande    Justerare 


