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Minnesnoteringar Styrelsens Planeringsmöte                                         

inför arbetsdagar 18 och 19:e okt. 

 
Närvarande:    Martin Eklund, Per Eriksson, Mikael Steen o Jan Nyström. 

 Frånvarande:  Håkan Nordin, Ronny Svensson. 

 

Martin och Per kommer att hålla i arbetsdagen. 

 
 Byta glödlampor i utomhusarmaturerna på yttre- o inre piren. (Räcker med en lampa i 

varje stolpe.) Samt halogenlampa vid bortre änden på första båthuslängan. 

  

 Vid tjänligt väder, sikaflex täta yttertaket på traktorgaraget.                                   
Martin Eklund hyr skylift för dessa jobb. 

 

 Traktorgarageportarnas nedre gångjärn flyttas ut och mellanlägg monteras. Fungerar 

inte det får portarna tas ner och nya hål borras för att höja portarna ca. 2 cm.            

Om arbetskraft finns ska gångdörrens gångjärn bytas, det behövs 3 st. nya gångjärn   

Martin skaffar fram nya gångjärn. 

 

 Dra fram el och montera inköpta halogenlampor vid inre o yttre arbetsbänkar i 
traktorgaraget. 

 

 Städa och flytta bort de större betongresterna till upplaget borta i kurvan vid kranen, 
de mindre resterna lägger vi på utsidan av piren. 

 

 Gamla plankstumparna från rampen flyttas ut till majbrasa, försök ströa så det kan 

brinna. 

 

 Kratcha undan stenrester från inre delen av sjösättningsrampen. Tryck in under 
bryggan. 

 

 Rensa bort sjunktimmer som sticker upp vid utrustningsbryggan. 
 

 Kratta klart grusryggen vid dieseltanken. Kratten hänger under taket på tanken. 

 

 Bojflotten ska lyftas upp och vinterförvaras. 
 

 Bastuflotten ska lyftas upp och vinterförvaras. 
 

 Kontrollera vattenutkastaren vid utrustningsbryggan, misstänkt läckage. 
 

 Respektive brygglag vinterställer sina bryggor, samt lyfter upp lemmarna vid 

utrustningsbryggan. 
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 Om alla jobb blir klara ska klubbens Buster tas upp och vinterförvaras, antingen på 

lördag eller söndag. Under förutsättning att alla bryggjobb är klara. 

 

 Alla vattenslangar på bryggorna ska tas in och vinterförvaras. 
 

 Alla bord, stolar o bänkar utanför klubbhuset, tas upp o förvaras på altanen till 
klubbhuset. 

--------------- 

 

Jan kontaktar Ronny som får göra en mailkallelse till alla som har e-mail, och dessutom lägga 

ut en kallelse på web-sidan. 

 

Jan kontaktar Monica Pettersson om förstärkt fika på arbetsdagarna. 

--------------- 

 

Dessutom noterade vi att följande jobb behöver göras på framtida arbetsdagar. 

 Bastuaggregatet är slut och behöver bytas. 

 Komplettera belysningen inne och ute i bastun. 

 Införskaffa livboj vid badbryggan. 

 Sätta upp stolpar för skyddskätting till rampen, och ev. fylla med grovt grus på högra 

sidan av rampen. 

 Gånggrindens lås byts – kompletteras med handtag.   -    Jan uppdras att ordna nytt lås. 

 En uppstyrning måste ske vid sjösättningar o upptagningar. –  Jan kallar till möte med 
krangruppen. 

 Även placeringen av båtar på hamnplanen med uppmärkning. – Ansvar Jan. 

 Behövs återigen påminnelse om märkning av båtvagnar med namn o telefonnummer.  

-------------- 

 

Mötet beslutade även att vintertid, vid första snöfallet, tas den elektriska grindstyrningen bort 

och ersätts med hänglås. Automatiken slås på 1:a april. 

Beslutet behöver inte vara statiskt, visar det sig att vi finner bra skyddsskåp över 

nyckelkontaktorn och försiktighet vid snöhinder, kan automatiken återställas. 

(Den elmanövrerade grinden används tyvärr alltför ofta som plogmaskin, och att kontaktorn i 

nyckellåset fryser fast efter nederbörd.) 

-------------- 

 

Vi har ett antal båtar som har legat länge på hamnplan. Betalar de avgift.? 

 Jan kollar med Håkan ägaren till träbåten precis invid traktorgaraget. 

 Jan kollar med Håkan ägaren till träbåten med mast under. Ligger till vänster om 
traktorgaraget utmed staketet. 

 Jan kollar med Håkan ägaren till Aldengårds f.d. stålbåt. 

 Jan kollar med Håkan ägaren till vita träbåten, bredvid Lasse Pettersson. 
--------------- 

Nytt möte 2014-10-29. Kl. 18.00 

 

Vid pennan. 

2014-10-10, Jan Nyström. 

 


