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Styrelsens Arbete under 2020 
Målsättningen under det kommande året är att fortsätta förvalta hamnarna ungefär likt tidigare säsonger. Vi 
går fortfarande på aningen sparlåga för att försöka vinna tillbaka lite av likviditeten vi tappat i och med en 
kostsam bärgning av brygga 2 år 2018.  
De större nyheterna inför året är att vi bjuder in vattenskoteråkarna att ta en lite plats i hamnen samt att det 
omprofilerings förslag som togs fram under år 2019 skall så sakterliga sättas i verket. Tanken är att skapa en 
trevligare miljö i hamnen med omnejd. 

Vi kommer även att söka ett samarbete med kanotisterna i storsjön. 
I övrigt skall styrelsen försöka få en dialog men kommunen angående hamnarna och dess framtid och 
utvecklingsmöjligheter. Det finns ännu många frågetecken att räta ut efter sommaren 2018.  
Även andra frågor som ligger båtfolket varmt om hjärtat skall läggas fram, bla hamnmiljön och utflyktsmål 

Båtplatser, Tillsättning , Kansli och Web 
Platstilldelningen i år startar något sent men vi hoppas på en rask process. I övrigt fungerar samarbetet med 
A2 revision och våra kansliärenden mycket bra. 
Vår nya web är uppe och snurrar tillförlitligt och vi kommer under sommaren 2020 att försöka vara lite mer 
offensiva då vi fått ett nytt tillskott i styrelsen som hanterar detta galant. 
Underhåll 
Förvaltningen och underhållet av hamnarna kommer att fortgå som vanligt. I år står vi inte inför några större 
kostnader tack vara flitigt underhåll 2018-2019. Så vi hoppas kunna lägga lite mer krut på utveckling. 
Brygga 4 kommer dock lagas sedan betongen skadades av isen 2017. 
Hemester 
Öfbh´s tankar går till de som drabbats på något vis av den hemska Coronan och vi hoppas att den ger med 
sig snarast. Till dess får vi försöka hitta något positivt i mörkret och hoppas på en fin hemester-sommar i 
Östersund och Storsjön. Vi vill uppmana alla, som vill och kan bidra till en fin sommar, att höra av sig till 
oss så vi kan sprida vidare. Vi hjälper gärna till att sprida eventuella nyetableringar, och befintliga för den 
delen, kaféer, restauranger, mm runt storsjön. Utflyktsmål, idéer, events ja vi är med på det mestaJ 
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