
Hej och varmt välkommen till 

Matviks Bryggförening 
 

Ja, detta år har inte varit något annat likt! 
Vem kunde tro för ett år sen att vad som 
började som ett rykte om en okänd 
halsinfektion i Kina skulle kunna svepa 
genom världen och ställa allt på ända. Men 
vi har alla fått anpassa oss! 
 
Men nu till mitt budskap med utskicket, 
Matviks Bryggförening bildades 2006 för att 
tillvarata båtplatsinnehavare och övriga 
intressenters intressen i hamnen. 
 

Vi ger hamnen ett mervärde genom att: 
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 kan 
driva frågor och bli en starkare part mot 
kommunen.  

Vi driver gästhamnsverksamhet, håller 
Matvikhamnsdagen (när omständigheterna 
tillåter) som återkommande aktiviteter. 
Vi sköter om hamnen, till exempel hänger ut 
och plockar undan vattenslangarna. 
Placerar ut och sköter vagnarna vid 
bryggfästena. Vi har en förenings bod som 
alla kan låna där det finns grillplats, möbler 
att fika vid, tryckluft, starthjälp, 
mikrovågsugn o.s.v. 
 
Det har varit en del stölder i hamnen av 
framförallt bensin senaste året. Vi arbetar 
för att motverka denna utveckling och har 
köpt in ronderande bevakning nattetid av 
hamnen med hjälp av vaktbolag.  
Det betyder 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 2021 är bestämd till 
150 SEK vid årsstämman 2020. Beloppet 
sätts in på: 
Bankgiro 5038–6911 

Swishnr.1 236 511 695 

Vi behöver hålla vårt medlemsregister 
uppdaterat så vi vill att alla uppger 
båtplatsnummer, namn och 
mailadress vid betalning! 
Vid förändring under året av 
ovanstående eller om båtgrannen vill bli 
medlem, v.g. mejla 
lars.gunnar.arvidsson44@gmail.com 

Utveckling av hamnen 
Under förra verksamhetsåret blev förstudien 
klar kring hur vi bör utveckla Matvikshamn 
för att möta framtiden.  
Vi söker nu drivande krafter som kan hjälpa 
oss att gå från en förstudie med bra idéer till 
att genomföra dom!  
Identifierade utvecklingsområden är: 
Båtbottentvätt, spolplatta, Sjömack, 
Butik/kiosk, Gästhamn, Infrastruktur, 
Stöldförebyggande åtgärder, samt övrigt. 
Visst hade dessa saker passat i Matviks 
hamn men vi behöver hjälpas åt för att 
genomföra dom! 
Mer om förstudien finns på vår hemsida 
http://www.matviksbrygg.se 
Intresserade av att hjälpa till, kontakta 
någon i styrelsen! 
 
Årsstämma 2021 
Datum för årsstämman 2021 är 13/6 
kl.14:00 vid föreningsboden i Matvik. 
Beroende på nuvarande omständigheter, 
håll utkik på hemsidan för eventuella 
förändringar! 
Med dessa ord vill vi önska både gamla men 
även nya medlemmar välkomna till ett 
säkert nytt båtår 2021! 
 
Styrelsen genom Ordföranden 
Ulf Wilhelmsson 
ulf@wilhelmsson.biz

 


