Verksamhetsberättelse 2007
Ekebyvikens bryggförening
Ekebyvikens bryggförening
•
•
•
•
•

Föreningen är en ideell förening som förvaltar och utvecklar Ekebyvikens brygga i EkebyAlmby
Föreningens syfte är att tillhandahålla båtplatser och sjösättningsmöjligheter till sina
medlemmar och till övriga boende i Ekeby-Almby
Föreningen förfogar över hamnen, hamnområdet, sjösättningsrampen och 59st båtplatser
Hamnen erbjuder sommar som vinter möjligheter till många olika fritidsaktiviteter
Föreningsinformation lämnas på föreningens hemsida http://hem.passagen.se/ekebyviken

Föreningen och dess verksamhet under 2007
Under året genomfördes programenligt två arbetsdagar. Föreningens medlemmar har med
förenade krafter genomfört de aktiviteter som planerats.
En gräsmatta anlades på västra sidan och vårens stora "kämpainsats" handlade om att flytta och
sprida ut jorden så att gräset kunde sås. Många krökta ryggar vände välförtjänt hemåt efter
denna vårens första arbetsinsats.
Badbryggan sjösattes och anslöts via en "landplattform" till gräsmattan. Tyvärr var vassen runt
bryggan alltför tät så det har inte varit möjligt att bada. En åtta meters förlängning av bryggan har
beställts och muddring förbereds inför badsäsongen 2008.
En offert från EON på el-anslutning av hamnen godkändes och beställdes. Elanslutningen
färdigställdes fram till ett mätarskåp vid foten av den östra båtbryggan. Under kommande säsong
kommer bryggan att elektrifieras med ljuspållare.
Styrelsen har också haft kontakt med LE Lundbergs AB om brister i sjösättningsrampens och
bryggans status (sättningar) för att få dessa åtgärdade. Kontakterna har hittills varit utan resultat.
Under våren anordnades en utbildning avseende manöverintyg för högfartsbåt. Ett tiotal
medlemmar fullföljde kursen med två teoripass och ett praktiskt förarprov. Den planerade
förarbevisutbildningen under vintern 2008 fick ställas in på grund av för få anmälningar.
Styrelsen beslutade att avvakta med att bygga en jolleramp eftersom man uppfattat att intresset
för denna avtagit från medlemmarnas sida.
Under försommaren drabbades hamnen på kort tid av tre stölder av båt och motorer. Stölderna
inträffade nattetid och enligt vittnen har förövarna kommit till hamnen via sjön. Samtliga
medlemmar informerades om stölderna och uppmanades att se över sina låsanordningar och att
polisanmäla stölderna. Hamnens bommar låstes under resten av sommaren. På frivillig basis
genomfördes sporadisk hamnpatrullering under juli och augusti. Inga fler stölder har
inrapporterats efter detta.
I samverkan med Östra-Almby Fritidsklubb genomfördes det välbesökta traditionsenliga
Valborgsfirandet nere vid hamnen.

En överenskommelse gjordes med kommunen om att ploga isen med utgångspunkt från hamnen.
Tyvärr har kylan lyst med sin frånvaro under vintern 2007/2008 men kan ge framtida möjligheter
till vintersport från bryggan.
Ekonomi
Medlemsavgifterna har varit oförändrade under året. Föreningens ekonomi är fortsatt stark och
föreningen kassa innehåller en buffert för oförutsedda utgifter. Elanslutningen kommer att vara
den hittills största investeringen och muddring är den enskilt största underhållskostnaden.
Föreningens ekonomirapport för verksamhetsåret 2007 finns i särskild bilaga på hemsidan.
Ekeby-Almby växer och många hushåll står i kö till bryggplats. Omsättningen på bryggplatser är
låg inom föreningen och det är glädjande att se att andrahandsuthyrning verkar fungera så att
hamnen blir maximalt utnyttjad. Den planerade hamnutbyggnaden har inte tidplanerats av LE
Lundbergs AB men styrelsen har lovats samråd innan nästa etapp av hamnen börjar byggas.
Styrelsen vill passa på att framföra ett stort tack till alla medlemmar som under året har
ställt upp på arbetsdagar, bedrivit hamnpatrullering, gräsklippning mm och vi ser fram
emot en ny sommar med massor av sol och ett innehållsrikt båtliv vid Hjälmaren.
Örebro den 2008-01-27
Styrelsen

