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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 2012
Sommaren 2012 kännetecknades av en hög aktivitetsnivå nere i hamnen.
Ingen skadegörelse eller stölder har rapporterats.
Under 2012 har hamncafét varit öppet och som är mycket uppskattat, samt att utrustningen för att öka
säkerheten för stölder och skadegörelse har intrimmats, inga större investeringar planerats eller utförs.
endast löpande underhåll har skett.

Under året genomfördes programenligt två arbetsdagar kombinerat med föreningsstämmor med god
uppslutning från medlemmarna.
Föreningen gjorde 2012 ett negativt resultat om 13 881 SEK, detta på grund av större investeringar för att
försvåra stölder i hamnen. Ekonomin i föreningen är dock fortsatt stabil, föreningens egna kapital uppgick
vid årets slut till 72 067 SEK plus det som tidigare avsatts till en reparationsfond på 100 000 SEK. Alla
medlems- och nyckelavgifter hölls oförändrade under 2011.

Östra-Almby fritidsklubb ordnade, som flera gånger förut, ett uppskattat valborgsfirande nere i hamnen.
Inför 2013 planeras framför allt en större insatts med underhållsmuddring av hamnbassängen och inloppet.
Delar av västra kanten av bryggan skall täckas ytterligare med en träramp för att förhindra att olyckor sker
vid påstigning och för att lindra den pågående markerosionen. Badbryggan kommer att kortas av pga. det
hårt utsatta läget för vind. Förbereda för en bredare och längre sjösättningsramp, samt normalt underhåll
under 2013.
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.
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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