
2017 år verksamhetsberättelse för Bryggkomittén 

 

Arbetsdagen 22 april, 2017. 
Så kom den äntligen... dagen vi alla väntat på – självaste startskottet på säsongen! 
Ett trettiotal förväntansfulla klubbmedlemmar samlades i vår klubbstuga för att få 
reda på vad som skulle göras. Peter Sandén & Nicholas Fokine gav en inblick i det 
otroliga arbetet de lagt ned tillsammans med Bengt Hjalmarson & Göran Lago på att 
flytta runt på våra båtar för att få till ett bra djupgående under dem. Planen 
presenterades med ritningar & mått hur allt skulle bli. 

När gänget kom ut på bryggorna så påbörjades arbete med att få till flytt av 
båtplatser på E-bryggan genom att skifta plats på dess bommar. 
E-bryggans inre/norra del hade fått nya bryggstockar att montera bommarna i – 
Kanonbra! (något som kommer att behövas på fler av våra bryggor under kommande 
säsongor) Mellan kaffet & ’lunch-mackan’ gav gänget allt så när klockan slog ett var 
det tidigare virr-varret av bommar och folk ute på bryggorna i fullständig harmoni med 
de skisser som Peter & Nicholas presenterat, otroligt!  
 

Arbetsdagen 20 maj, 2017. 
En magisk försommarmorgon möttes våra jobbsugna medlemmar i vår klubbstuga. 
Nicholas, som var dagens arbetsledare, delade in dem i två team: 
– Bryggorna; 
Det sista av bommar som skulle justeras och optimeras för bästa möjliga utnyttjande 
kom på plats. Mastkranen fick sig ännu en översyn. 
– Stugorna; 
På klubbstugan byttes brädor och belysning. Sedan var det måla, måla, måla och 
skrubba däck. Slutligen en ny flaggstångsknopp och allt var på topp!! 

 

Sjösättningen blev inte riktigt som vanligt. 
Flertalet av de djupgående båtarna fick sjösättas med mobilkran i den djupare delen 
av hamnbassängen då den låga vattennivån tillsammans med vår grunda hamn 
utgjorde ett rejält problem. För att få till ett bra flöde så fick master till dessa båtar 
färdigställas i förväg för att kunna sättas i samband med sjösättningen. 

 

Sommaren/säsongen: 
Vi anade tidigt att ev. gäster till vår hamn blivit skrämda av det låga vattenståndet & 
av den oro vi uttryckt i media för vårt problem.  
Allt detta tillsammans med det ’vackra’ sommarväder som Sverige erbjöd under 
2017, påverkade vår gästhamnsverksamhet i högsta grad under denna säsong. 
 
 

 



Torrsättningen flöt på bättre. 
Vattennivån var något bättre vid torrsättningarna och de flesta båtarna kunde tas upp 
med vår kran efter att ha navigerat sig förbi alla grynnor i hamnen.. 
 

Arbetsdagen 21 oktober, 2017. 
Säsongen var nu i stort sett över, de flesta båtarna låg förtöjda på land. 
Hösten gjorde sig påmind medan vi förberedde vår fina hamn på den annalkande 
vintern. Stugans altan höjdes, gräset slogs, bryggors trasiga lampor byttes, flaggor 
halades, lås & brandsläckare installerades, vattnet stängdes av & ledningar tömdes, 
slangar samlades in, bryggor kollades över, en båt hindrades från att sjunka och en 
annan försvann helt! 
Det tog vårt elitgäng ca: 2 timmar att vintersäkra hamnen – snacka om effektivitet! 

 

Vi blir alltid lika imponerade under varje arbetsdag  
– Samtliga som kommer hit är otroliga på att arbeta! 
Det verkar inte spela någon större roll vilket jobb som ska göras eller vilket väder 
som råder.. – det blir gjort!   
 
Tusen tack alla ni som troget kommer på våra arbetsdagar! 
 
//Bryggarna. 


