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Verksamhetsberättelse 2018 

Styrelsen för Lungviks Hamnförening får härmed avge följande 

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018. 

 

Styrelsen har bestått av: 

Ordförande  Ulf Lindgren   

Kassör  Jonas Karlin  

Sekr.  Lars Nordin   

Styrelserepresentanter 

Per Sjölund, Åke Karlin, Bo Forslund, Bengt Johansson, Hans 

Andersson, Lars Åke Eriksson, Bert Schedin, Anna-Carin Sjöberg. 

Suppleant  

 Marcus Franzen,  

Revisorer 

Anders Carlsson, Hans Larsson 

Valberedning 

Lennart Elfving, Hans Westman  

    

Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 211  medlemmar. 

Hamnen har 197 båtplatser, varav 50 är lediga. 

Områdets uppställningsplatser är 97 varav 23 är lediga.  

Antalet båthusplatser är 69. 

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Utöver 

dessa möten har respektive arbetsgrupp haft sina träffar. 
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Arbeten som genomförts under verksamhetsåret: 

- Styrelsen uppmanar åter att lägga in aktuella händelser och gärna 

med fotografier på hemsidan. Ni hittar hemsidan på http:// 

Lungvikshamn.se  och där kan ni se aktuella händelser och 

aktiviteter. Kontaktperson är vår sekreterare. 

- Som tidigare har ett stort arbete har lagts ner i hamnen på bryggor 

och båtplatser. Landgångar till bryggorna har införskaffats och 

bryggorna har förbättrats. Det fortsatta arbetet med att hålla planen 

och gångvägarna jämna har fortsatt. Området har sladdats och 

rensats från gräs och sly. Under året har gemensamma arbetsdagar 

genomförts.  

- Det ligger i allas vårt intresse att värna om miljön både på land och 

på vatten. Under våren kommer också vår miljöbod att rensas och vi 

planerar att ersätta befintlig spilloljetank med en annan lösning. Vi 

uppmanar våra medlemmar att själva se till att inga rester av färger 

och kemikalier lämnas på uppställningsplatsen utan lämnar det på 

Må miljöstation. 

-  Försäljningen av reklam på bryggplatser går trögt. Även här skulle 

styrelsen vilja ha hjälp av medlemmarna att få ytterligare platser 

sålda.  

- Ett antal båtägare har haft sina båtar på land under sommaren. 

Några har haft giltiga skäl som t.ex. sjukdom. Andra har efter 

påtryckningar flyttat sin båt. Vi har även detta år informerat och 

uppmanat ägarna till båtar på land att det inte är tillåtet och att båten 

måste sjösättas eller flyttas. 

- Under 2018 genomfördes O-ringen och LHF hade lovat att O-ringen 

skulle få ställa upp husvagnar på området. Besiktning av planen 

gjordes före och efter tävlingarna av representanter från oss och O-

ringen. Det blev som ni vet ett mycket lyckat arrangemang och O-

ringen var mycket tacksamma att få utnyttja området 

- ÖSS arrangerade en delsegling i den Allsvenska serien. Båtarna 

sjösattes i vår hamn och själva kappseglingen skedde i inre hamnen.  

Det blev ett lyckat arrangemang och även 2019 kommer det att bli 

Allsvenska seglingar på Ö-viksfjärden. Vi har också lovat ÖSS att få 

nyttja vår hamn om behov finns.   
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- Arbetet med översiktsplanen har fortsatt och LHF tillsammans med 

ÖSS har haft ett antal träffar med ansvariga på Kommunens 

planeringsavdelning. Vi har även bjudit in politikerna och visat och 

informerat dem hur viktig vår hamn är för vår stad. Under hösten och 

nu under våren har vi haft möten och telefonkontakter med ansvariga. 

Hamnområdet är fortfarande en öppen fråga och Kommunen önskar 

finna en lösning i samråd med berörda parter. Det senaste mötet var 

den 28 februari i år. Översiktsplanförslaget revideras nu och kommer 

att skickas ut på utställning. Den varar i 2 månader och där har vi 

möjligheter att komma in med ytterligare synpunkter. Efter 

utställningen ska eventuellt förslaget revideras beroende på de 

yttranden som kommit in. Därefter presenteras förslaget för 

politikerna för antagande. Detta beräknas ske under hösten.  

- LHF har en god ekonomi och budgeten för 2018 har kunnat hållas. 

Tyvärr har ett antal medlemmar lämnat föreningen och även sagt upp 

sina kajplatser. Vi har därför fått flera lediga platser.  

Arbetet inom hamnföreningen har präglats av stor entusiasm. Som 

tidigare nämnts blev arbetsdagarna lyckade.  En välskött hamn skapar 

en hög trivselfaktor för oss båtintresserade! Övriga medborgare i 

Örnsköldsvik gläds också åt området som är ett populärt promenadstråk. 

Det är också vår förhoppning att ännu fler medlemmar skall känna av 

denna arbetsglädje och gemenskap och bidra med olika insatser. Många 

har varit med och jobbat, men det är styrelsens önskemål att många fler 

medlemmar skall engagera sig i föreningens arbete.  

Hamnföreningen har under året fått disponera ÖSS klubblokal för 

föreningens möten/arbete och vi vill för detta framföra ett särskilt tack! 

- Samtidigt vill Hamnföreningen passa på att tacka dem som på ett 

eller annat sätt bidragit till utvecklingsarbetet av vår hamn och 

hoppas att kommande verksamhetsår blir lika framgångsrikt 

. 

 

Örnsköldsvik 2019-03-15 

 

Ulf Lindgren 

Ordförande i Lungviks Hamnförening 
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