Hej och varmt välkommen till
Matviks Bryggförening
Matviks Bryggförening bildades 2006 för att
tillvarata båtplatsinnehavare och övriga
intressenters intressen i hamnen.
Det gör vi bl.a. genom att:
• Vara EN röst mot kommunen.
• Verka för utveckling av hamnen.
• Verka för ordning och reda i hamnen
• Verka för en trygg & säker hamn
Vi ger hamnen ett mervärde genom att:
Driva gästhamnsverksamhet och
Matvikhamnsdagen som återkommande
aktiviteter.
Vi sköter om hamnen, hänger ut och plockar
undan vattenslangarna.
Placerar ut och sköter vagnarna vid
bryggfästena.
Förra året genomfördes kompletterande
DNA märkning av båtar & motorer. Vi
kommer säkert ha några tillfällen även i år
för detta.
Vi har återkommande möten med
kommunen där vi diskuterar allt från stora
frågor som sjömack ner till mindre frågor
som att hålla hamnen snygg & fräsch!
Vi har även ett samarbete med Hällaryds
Skärgårdsföreningen där vi tillsammans blir
en starkare part mot kommunen.
Det har tidigare år varit en del stölder i
hamnen av framförallt båtmotorer.
Vi arbetar för att motverka denna utveckling
och har numer ronderande bevakning
nattetid av hamnen med vaktbolag. Det
betyder också att vi vill få in så många
medlemmar som möjligt så vi alla kan vara
med och dela solidariskt på kostnaden för
bevakningen.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2019 är bestämd till
150 SEK vid årsstämman 2018. Beloppet
sätts in på:
Bankgiro 5038–6911

Swishnr.1 236 511 695

Vi vill att alla uppger båtplatsnummer,
namn och mailadress vid betalning!
Detta för att vi behöver uppdatera vårt
medlemsregister med gällande
mailadresser, tyvärr har vi alldeles för
många icke aktuella adresser vilket gör att
alla inte får den information som går ut.
Vid förändring i båtplatsinnehav eller om
båtgrannen vill bli medlem, maila
lars.gunnar.arvidsson44@gmail.com
Exempel på förmåner genom medlemskapet

Bevakning, DNA märkning, hjärtstartare,
gästhamnsverksamhet, tillgång till:
tryckluft, starthjälp, förenings bod, grillplats
med möbler, slangar på bryggorna, vagnar
vid bryggfästena, med mera.
Hemsidan
Vi har naturligtvis en hemsida också,
http://www.matviksbrygg.se
Där står mer ingående om föreningen samt
vad och när något händer.
Ladda gärna ner appen Coboats och begär
inträde till gruppen Matviks hamn. Där kan
man vid behov snabbt komma i kontakt med
andra båtplatsinnehavare!
Kanske är det dags för en Facebook sida
under året.
Årsstämma 2019
Datum för årsstämman 2019 är satt till den
7/5 kl.18:30, lite senare än vanligt men vi
har fått det önskemålet från flera
medlemmar!
Med dessa ord vill vi önska både gamla men
också nya medlemmar välkomna till ett
säkert nytt båtår 2019!
Styrelsen genom Ordföranden
Ulf Wilhelmsson

