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Nu har det snart gått ett år sen stämman på Härön. Styrelsen har haft många olika frågor
med mycket varierat innehåll uppe på mötena. I detta nyhetsbrev vill vi informera om beslut
som tagits under perioden som gått.
·

Upprustning av båtupptagningsplatsen vid Stavsund. Målsättningen var att förenkla
upptagande & sjösättning av båtar genom att installera kran och brygga mm. Detta
har inte kunnat genomföras på grund av mycket osäkra offerter, strandskydd mm.
Budget 70 000:-. Frågan var även uppe om vi inte kunde äska pengar hos
Stavsundsholmen då de utnyttjar rampen.
Vi har löst frågan genom att göra ett billigare alternativ och med egen personal,
beräknad kostnad ca 10 000:- .

·

Brunnen i klämma: Budget ca 8-10 000:- Vi gör det själva kostnad ca 3-4000kr.

·

Säkerställa gästbåtplatserna i Sumpen. Ett förslag ligger hos Tjörns Hamnar om
ömsesidiga nyttjanderättsavtal på dessa platser gentemot att de får utnyttja marken
där färjan idag anlöper Härön.

·

Den nya Färjan. Vi har haft regelbundna möten med Tjörns Hamnar om utformning
av den nya färjan och även tilläggningsplatser på respektive sida. Dessa samtal har
präglats av god vilja från bägge sidor att utforma lösningar som är relevanta för
dagens behov. Gästplatserna har varit en del i denna diskuson.

·

Volleyboll/Boule tidsbegränsat avtal om mark upplåtelse. Ej färdigställande innan
nya Helikopter plattformen är färdig. Svårt att få svar i denna fråga.

·

Rivningsbeslut. Styrelsen har besvarat Kyrkesunds Fastighets AB:s brev gällande den
olovligt uppförda bryggan mellan sjöbod och tillåten brygga. Styrelsen har beslutat
att bryggan skall rivas och marken återställas i enlighet med stadgar och ett av de
förslag som Kyrkesund Fastighets AB lämnat själva. Rivning och återställande av mark
skall vara färdigt senast den 31 Mars 2014. Extern juristhjälp har ej ännu behövts.

·

Översyn regelverket gällande byggnation inom servitutsområdet. På stämman 2013
diskuterades möjligheten att med ex 5års intervall se över behov av förändringar
inom servitutsområdet. Styrelsen har arbetat fram ett förslag till regelverk för
förändringar inom området. Detta förslag kommer att publiceras på hemsida samt
via nyhetsbrevet inom kort.
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