
1. Styrelsearbetet 2021 
 
Arbetet kommer att fokuseras på de uppgifter som stämman den 29 nov 2020 antog via e-
post godkännande:  
Genomföra beslutad handlingsplan enligt följande; 
 

• Efter genomgången dykinspektion under gångna säsongen framkom i rapport att en 
del kedjor och fästen börjar bli slitna. Styrelsen har tagit in en offert för att åtgärda 
detta.  
Kostnad ca 60 000 kr 

• Förbättra gånglejdare samt infästningar för fäste av båtar (ringar) cementan 
 
Yttre inre viken 

• Reparation av rostfria fästen på båtplatser längs ut  
• Nya bärreglar behöver monteras 
• Byta och komplettera infästningar i berget (kedjan till fäste av båtar 

 
Yttre viken 

• Fortsätta att ersätta slitna träbalkar på pontonbryggorna samt montera ett nytt 
fäste för badstege på vågbrytare. 

• Montera förtöjnings fästen med genomgående bultar i samband med byte av 
träbalkar. 

• Montera ny stolpe för livboj stora stupet 
• Tvätta bort graffiti på berget lilla stupet. 

 
Hamnbod 

• Planeras att målas om under kommande säsong, ta bort anslagstavla 
 

Klubbhuset 
• Ventilation klubbhuset mer friskluft 
• Luftrör till toa nya tilluft som är större enligt instruktioner. 

 
• I övrigt fortsätta underhålla klubbens tillgångar. 

 
 
Planerade arbeten och underhåll skall finansieras av normal budget.  
Styrelsen har avsatt 160 000 kr till dessa åtgärder 
 
 
Båtplan 
Om Du som båtplatsinnehavare har några önskemål eller förändringar du vill framföra så är 
Du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. Om du i detta utskick av Båtplan finner 
några direkta felaktigheter så är vi tacksamma för Din medverkan att snarast meddela oss.  
Tack på förhand! 
 
Hytter 
Arbetet med att inventera behovet av renovering fortgår. Vi kommer att ta kontakt med 
berörda hyttägare, såvida inte dessa självmant sätter igång renoveringen eller meddelar att 
hytten är till salu. Fredrik Arngården som adjungerad hamnkapten ansvarar för hyttärenden. 
 
 
Medlemsaktiviteter 
Vårbryggdag:   15 maj 2 grupper se separat utskick 
Vakthållning:      1 juni till 25 augusti  
Höstbryggdag:   18 september 
 


