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Protokoll – Medlemsmöte, Bondö Marina Hamnförening 2022-03-22 

§ 1 Ulf Westerberg förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Till justeringsmän valdes Bengt Larsson och Jimmy Persson. 

§ 3 Sjösättning 2022. Olas truck informerar. Sjösättning sker: 15/5, 22/5, 5/6 

 Anmälan sker på kölistor som sätts upp på området som tidigare år. 

§ 4 Upptagning 2022. Olas truck informerar. Upptagning sker: 18/9, 25/9, 2/10 

Anmälan sker på kölistor som sätts upp på området som tidigare år. 

§ 5 Bryggor. Mindre utgifter - Räddningsstegar och brandsläckare ska köpas in och monteras.  

§ 6 Handikappanpassad toalett. Dusch, Större varmvattenberedare. Bidrag ska sökas. 

§ 7 Bastu planeras. Utredning under året.  

§ 8 Föreningens bygglov. Finns för befintliga byggnader. Saknas för handikapptoalett och bastu. 

§ 9 Inmätning av byggnader. Samordning önskas av medlemmarna. 

§ 10 Slutbesked för byggnader som är färdiga på området. Skicka ut påminnelse till medlemmarna 

§ 11 Ny adress till Marinan. Bondön 43, 941 43 Piteå. Ta fram nummerskyltar till förråden. 

§ 12 Arbetsdagar med medlemsmöten. Två arbetsdagar kombinerat med medlemsmöten. Lördag 

18/6, Lördag 1/10 

§ 13 Bondö marina-dagen, Information och ev festkommitté meddelas senare 

§ 14 Kameraövervakning. Två kameror är införskaffade. Tas i drift inför sommarsäsongen 

§ 15 Information om mastkranen Typbesiktigad och godkänd. Spänningsfall som gör att den inte 

fungerar optimalt. Ska utredas och åtgärdas inför sommaren. 

§ 16 Flytt av fundament till brygga vid sjösättningsrampen 

§ 17 Övrigt 

Önskemål finns om: 

- Flaggstänger 

- Diken vid vissa förråd. Dålig och fel lutning så att vatten blir stående. 

- Vindskydd till grillplats 

-Vattenståndsmätare 

-Farleden: Sjömätning beställd. 

-Vägförening 

Mötet avslutades 
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Protokoll – Medlemsmöte, Bondö Marina Hamnförening 2022-03-22 


§ 1 Ulf Westerberg förklarar mötet öppnat. 


§ 2 Till justeringsmän valdes Bengt Larsson och Jimmy Persson. 


§ 3 Sjösättning 2022. Olas truck informerar. Sjösättning sker: 15/5, 22/5, 5/6 


 Anmälan sker på kölistor som sätts upp på området som tidigare år. 


§ 4 Upptagning 2022. Olas truck informerar. Upptagning sker: 18/9, 25/9, 2/10 


Anmälan sker på kölistor som sätts upp på området som tidigare år. 


§ 5 Bryggor. Mindre utgifter - Räddningsstegar och brandsläckare ska köpas in och monteras.  


§ 6 Handikappanpassad toalett. Dusch, Större varmvattenberedare. Bidrag ska sökas. 


§ 7 Bastu planeras. Utredning under året.  


§ 8 Föreningens bygglov. Finns för befintliga byggnader. Saknas för handikapptoalett och bastu. 


§ 9 Inmätning av byggnader. Samordning önskas av medlemmarna. 


§ 10 Slutbesked för byggnader som är färdiga på området. Skicka ut påminnelse till medlemmarna 


§ 11 Ny adress till Marinan. Bondön 43, 941 43 Piteå. Ta fram nummerskyltar till förråden. 


§ 12 Arbetsdagar med medlemsmöten. Två arbetsdagar kombinerat med medlemsmöten. Lördag 


18/6, Lördag 1/10 


§ 13 Bondö marina-dagen, Information och ev festkommitté meddelas senare 


§ 14 Kameraövervakning. Två kameror är införskaffade. Tas i drift inför sommarsäsongen 


§ 15 Information om mastkranen Typbesiktigad och godkänd. Spänningsfall som gör att den inte 


fungerar optimalt. Ska utredas och åtgärdas inför sommaren. 


§ 16 Flytt av fundament till brygga vid sjösättningsrampen 


§ 17 Övrigt 


Önskemål finns om: 


- Flaggstänger 


- Diken vid vissa förråd. Dålig och fel lutning så att vatten blir stående. 


- Vindskydd till grillplats 


-Vattenståndsmätare 


-Farleden: Sjömätning beställd. 


-Vägförening 


Mötet avslutades 
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