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Föreningen är en ideell förening som förvaltar och utvecklar Ekebyvikens brygga i Ekeby-Almby
Föreningen förfogar över hamnen, hamnområdet, sjösättningsrampen och 59st båtplatser
Föreningsinformation lämnas på föreningens hemsida http://www.ekebyviken.se

Föreningen och dess verksamhet under 2008
Sommaren 2008 var en varm och solig sommar och i Ekebyvikens hamn var fritidsaktiviteten hög.
Ett par större satsningar färdigställdes under verksamhetsåret. Den enskilt största investeringen i
föreningens historia slutfördes i form av installation av ljuspållare och eluttag på bryggan. Ljuspållarna tänds
med skymningsrelä och anläggningen har varit igång sedan försommaren 2008. Ett starkt skäl till att
ljussätta bryggan har varit att förebygga stölder och skadegörelse och styrelsen har glädjande nog inga
sådana incidenter inrapporterade sedan belysningen färdigställdes. Samhället har också fått ett ”landmärke”
som sätter Ekeby-Almby på plats för båtfarare och skridskoåkare.
Det andra större projektet var att underhållsmuddra hamnbassängen och att gräva bort vassen i området
kring badbryggan. Detta genomfördes inför sommaren efter att tillstånd medgivits från markägaren och
länsstyrelsen. Badbryggan kompletterades vid vårens arbetsdag med ytterligare en brygglängd och under
sommaren sjösattes en badflotte en bit utanför bryggan. Förutom att hamnen fått en trevlig badplats verkar
också badandet inne i hamnbassängen ha upphört vilket varit ett av syftena med badbryggan.
Ekonomiskt nåddes en milstolpe i och med att det nya 10- åriga arrendeavtalet färdigförhandlades med LE
Lundbergs. Startåret för avtalet fastställdes till 2009. Detta innebär att föreningen under tre år med utökat
antal medlemmar endast betalat enligt det gamla arrendeavtalet för 20 platser. Tack vare dessa tre mellanår
med ”hamnrabatt” har föreningen, trots de stora investeringarna, skaffat sig en stabil ekonomi för framtiden.
Bryggavgifterna har varje år kunnat hållas oförändrade och på samma nivå som när föreningen utökades för
drygt tre år sedan. Föreningens ekonomirapport för verksamhetsåret 2008 finns i särskild bilaga på
hemsidan.
Under året genomfördes programenligt två arbetsdagar med god uppslutning från medlemmarna. På
höstens arbetsdag genomfördes första delen av en rullande årsstämma som från och med 2008 kommer att
hållas i samband med arbetsdagarna.
Intresset för att arrangera en förarbevisutbildning undersöktes vid arbetsdagen i maj och styrelsen
konstaterade att för närvarande finns inget intresse för denna typ av aktivitet.
Hemsidan har flyttats till en egen adress med förbättrad funktion och layout. Adressen framgår av
punktlistan högst upp i denna verksamhetsberättelse.
Inför 2009 planeras inga större satsningar i hamnen och nu väntar en säsong med normal skötsel och
underhåll.
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, gräsklippning mm och vi ser fram emot en ny sommar med massor av sol och ett
innehållsrikt båtliv vid Hjälmaren.
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