Protokoll fört vid möte med värdar gällande arbetsdagarna 15-16 maj 2021.
Närvarande: Carl-Magnus Sångeclint, Bo Narving, Johan Westin, Kjell Sundström, Hans Bärtas,
Kaj Stefanius, Magnus Nilsson, Mats Bernäng, Göran Ågren.
Protokollet delges även till icke närvarande: Roger Belin, Lena och Fredrik Johansson, Ulf
Sundström
Vi bestämde att vi går varvet runt på alla bryggor och hus med start i östra hamnen.
Gästbryggan (f.d. bastubryggan). Värd Lena och Fredrik Johansson.
Vattenslangen ut till toapumpen byts. Inköps ny.
Landgångarna mellan bryggorna trasiga igen, material inköps och nya kraftiga gångjärn
införskaffas lika dom som sitter på toapumpsbryggan.
Stora Bryggan. Värd Johan Westin
Saknas ett antal svarta brickor vid infästningen av några bommar. Inköp av brickor görs vilka
sedan monteras. Använd sikaflex till våren då monteringen sker. Den gamla bommen på längst in
på södra sidan behöver underhållas, en del rör i konstruktionen behöver bytas ut.
Flytbryggan. Värd Kjell Sundström.
Kontroll av ledningarna under landgången så dessa inte ligger och skaver sönder. Saknas en del
av brädskoningen på utsidan av bryggan, lagas. Föreslogs att flytta ut toapumpen hit ut till norra
änden av bryggan.
Pir bryggan. Värd Göran Ågren.
Översyn av flytkroppar. Saknas en flytkropp på bom nr två utifrån räknat, inköps.
Västra, östra sidan. Värd Magnus Nilsson
Komplettering med flytkroppar. Behöver vi köpa fler från Hamnab i Sthlm. Mats Bernäng erbjöd
sig att byta ut de flytkroppar vi har till sådana som passar till 8 meters bommarna. Inköp av en
skyllt gällande räddningsstegen.
Västra, västra sidan. Värd Hans Bertas.
Översyn och städning. Plast distanser till bommarna plus att det saknas några bultar, inköp görs
på Hamnab.
Sjösättningsrampen.
Rengöring, bort med grus och alger. Uppstädning runt rampen och stranden.
Nya startpaviljongen.
Renovering. Fönsterna håller på att ramla ur mm Material inköps.
Annexet.
Rengöring av ytterlampor.

Byte av vatten utkast vid norra ingången tala med Hasse Berglund. Slang med sprut munstycke
sätts dit så att seglarna kan spola av sina sandiga fötter innan dom går in. Ny köksfläkt
införskaffas Bo Narving gör inköp på Ikea.
WC huset.
Städning av alla lokaler i hela huset.
Klubbhuset.
Trasigt fönster på dörren vid utgången till uteserveringen lagas, helst med gammalt glas.
Rengöring av trall med avfettning eller dylikt samt högtryckstvätt. Fönsterkittning och målning i
först hand södra gaveln vid stora trappen. Kakel plattor i köket ovanför spisen sätts fast.
Uppställningsplanen.
Hans Bärtas kollar om han kan få kontakt med ett företag som pysslar med läcksökning.
Bort med allt gammalt ris efter trädfällningen.
Båtar.
Nya båten ska målas. 71:an ska säljas och behöver snyggas till. Tilltmotorn ska bytas ut. Översyn
av motorn är ibland svårstartad. Mikael Lundblad ska fixa den exploderade ribben.
Juniorbryggorna.
Reparation av juniorbryggan materiel inköps för detta. Sjösättning av sido bryggorna, monteras
efter den märkning som är gjord, sjösättningsramperna och trallen sätts på platts.
Bastun.
Färg inköps för målning. Grön och vit färg till gamla dörren. Foder runt gamla dörren och runt
fönstret som ska sättas dit även vit färg köps för invändig målning. Hasse Berglund vidtalas om
montering av varmvatten beredare och dragning av vatten från Annexet till Bastun. Även
dragning av vatten till ett ute kök görs.
Rensning av fågelspillning och nät sätts upp för att hindra nya fågelbon.
Hamnvaktsstugan.
Städning av stugan görs. Insättning av nya kylskåpet.
Övrigt.
Städning av hela området, kvistar, grenar, barr o kottar på asfaltsplan. Hål i vägarna fylls igen med
grus från högen uppe vid skogsdungen.
Hängrännorna på alla hus rensas så även stuprören.
Lekstugan behöver översyn både vad gäller färg och en del utbyte av en del bräder. Sand runt
lekstugan behöver fyllas på.
Sand fylls även på vid den lilla badstranden väster om gamla startpaviljongen.
Gävle 2021-04-12
Bo Navring m fl.

