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Reserver: Är de som inte var hamnvärd 2018 och inte är med på ovanstående lista. Ni kan bli tillfrågade om 

det skulle uppstå vakanser. 

 

OBS! Ni som är uppsatta som hamnvärdar i detta förslag är ni som innehade båtplats 2018 och som står 

närmast på tur att vara hamnvärd. 

Kontakta kassören snarast om ni har för avsikt att inte utnyttja båtplatsen 2019 och följaktligen inte heller 

kommer att ställa upp som hamnvärd. 

Hör vi inget från er senast måndag 2019-04-01 tolkar vi det som att du kommer att fullfölja uppdraget att vara 

hamnvärd.  

Övriga som känner att ni ”borde” ha varit hamnvärd i år är reserver och kan komma att bli tillfrågade i  

händelse av att det uppstår vakanser under sommaren. 

 

Denna lista kommer att fastställas på vårmötet tisdag 2017-04-09! 

 

Efter det att hamnvärdslistan är fastställd så ansvarar hamnvärden själv för att ersättare kommer i händelse 

av att man själv får förhinder. Den som uteblir från sitt hamnvärdsuppdrag, kan mista sin båtplats. 

Byten mellan av- och pågående hamnvärdar sker i klubbhuset lördagar kl. 09:00. 

Mer information kommer att skickas ut till berörda hamnvärdar i god tid före gästhamnen öppnar. 

Trevlig sommar! 

 

Styrelsen 

Kontaktman för denna lista är kassören Valter Möllerström. 

Tel:0733-500172, Mejl: valter@mollerstrom.nu 

 

Period Hamnvärd 1 Telefon Hamnvärd 2 Telefon 

8.6 - 15.6 Morgan Gustafsson 0704-556252 Johan Sunnerstam 0727-142703 

15.6 - 22.6 Henrik Stålberg 0768-362060 Mikael Söderberg 0709-203175 

22.6 - 29.6 Johan Lagerkvist 0736-929728 Kjell Broander 0707-668660 

29.6 - 6.7 Gert Fagerlund 0702-199222 Jan Järnsved 0706-485686 

6.7 - 13.7 Gunilla Dufour  0734-337641 Hans Gardelin 0767-884727 

13.7 - 20.7 Greger Rydberg 0705-555508 Jan Olof Malmros 0705-412552 

20.7 - 27.7 Kenneth Skarphagen 0733-588901 Mikael Boman 0707-423268 

27.7 - 3.8 Ingemar Engsfrid 0708-353408 Peter Täreby 0767-687766 

3.8 - 10.8 Bengt Falk 0702-877852 Niklas Ek 0736-902381 


