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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 58st båtplatser
Föreningsinformation lämnas på föreningens hemsida http://www.ekebyviken.se

Föreningen och dess verksamhet under 2009
Sommaren 2009 kännetecknades av en hög aktivitetsnivå nere i hamnen.
Under 2009 har föreningen gått in i en fas där större investeringar som elektrifiering av bryggan, inköp av
badbrygga, vassmuddring etc. redan genomförts och endast löpande underhåll har skett.
Under året genomfördes programenligt två arbetsdagar kombinerat med föreningsstämmor med god
uppslutning från medlemmarna. På vårens arbetsdag avvecklades en uppsagd båtplats och 8 stycken
intilliggande båtplatser breddades från 2,50 meter till 2,80 meter. En viss omfördelning av medlemmarnas
båtplatser skedde i samband med detta.
Ekonomin i föreningen är fortsatt stabil och 2009 gjorde föreningen ett positivt resultat på 18 883 SEK och
föreningens egna kapital uppgick vid årets slut till 69 399 SEK plus det som tidigare avsatts till en
reparationsfond på 100 000 SEK. Årets överskott kommer att användas till att kapitalisera reparationsfonden
som, enligt tidigare stämmobeslutad ambition, fylls på upp till 200 000 SEK under åren framöver. Alla
medlemsavgifter och andra avgifter hölls oförändrade under 2009.
Under 2009 laserades en egen domän med ny hemsida ”ekebyviken.se” där all föreningsinformation finns
samlad.
Östra-Almby fritidsklubb ordnade, som flera gånger förut, ett uppskattat valborgsfirande nere i hamnen.
Inför 2010 planeras inga större satsningar i hamnen annat än att den östra kanten av bryggan mot
parkeringsytan skall täckas med en träramp för att förhindra att olyckor sker vid påstigning och för att lindra
den pågående markerosionen. Badbryggan kommer att ges en bättre förankring för att stå emot
”nordanvindar” utan att rubbas och hamna snett i sin position. För övrigt planeras bara normalt underhåll
under 2010.
Många hushåll står fortfarande 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 och styrelsen har begärt en
”städinsats” av LE Lundbergs där de massor som nu ligger ”tippade” schaktas ut i väntan på att nästa
hamnetapp 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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