
Bryggmöte 2017-06-25 vid Nässelviken  
 

Vi vill informera samtliga båtplatsinnehavare att vi kommer se över alla båtars förtöjningar. Förslag 

på säkrare förtöjning kommer vi att anslå på det gamla förrådet som står mot Skog`s område.  

Skulle det vara så att olyckligt att någons båt lossnat från förtöjningen gäller att meddela berörd samt 

att även meddela bryggkommittén detta. Om detta även skulle skada andras egendom, skall ansvar 

gälla. Tacksamt vore att ni kollar över båda bryggornas båtar vid besök och meddela berörd vid 

behov, och eller även bryggkommittén. 

 

Närvarande: Samtliga i bryggkommitten 

Mötesagendan:  

1. Kontroll av taket med genomföringar på vagnen.   

Jonny och Hans har den uppgiften 

2. Palissaden till höger om fasta bryggan (mot Skog) behöver göras om   

Avvaktar till vi ser hur samarbetet med Nässelvikens Intresseförening fortlöper.  

3. Nya kantbrädor på träbryggan samt nya båtplats märkningar   

Rolle och Stickan ansvarar för detta.  

4. Sköta gräsklippning (bör göras var 3:e vecka) för att inte erbjuda Canada gäss 

en måltid med deras nedsmutsande. Ev. kommer behövas åtgärd för att stoppa gässens 

entré. Se över nedskräpning och ha koll på hela vår yta.   

Detta ansvar ligger på alla i kommittén. Ansvar om nedskräpning och ordning ligger på alla 

även båtplatsinnehavarna.  

5. Montera (på träbryggan) en märkning som visar normalt vattenstånd, typ en bräda målad 

med olika färger monterad längst ut på träbryggan.  

Kent kollar med Tobbe som kanske har den uppgiften.  

6. Göra en efterkoll av samtliga förskruvningar på y-bommarna   

Uppgiften utfördes av samtliga efter mötets slut.  

7. Hålla koll på servicebåten och tömma den på vatten vid behov (särskilt efter regn). Titta över 

samtligas båtar och meddela avvikelser till berörda eller någon i bryggkommittén.   

Detta gäller alla som befinner sig vid bryggan (från kommittén eller båtplatsinnehavarna)  

8. Säkra förtöjningar (som anges enl. ovan) samt att förhindra skador på y-bommarnas 

flytelement, får inget metallföremål (fjädrar, schacklar el. dylikt) nöta eller gnaga mot den 

samma. Kontroll och åtgärd göres av samtliga vid bryggorna.  

9. För platserna 33,34 och35 på flytbryggan kommer vi att tidigare lägga y-boms upptagningen, 

detta är ett villkor för dessa platser.  

Stickan informerar om detta  

10. Den 26/8 2017 har vi planerat att på eftermiddagen samla alla (som har tid, möjlighet och 

intresse) till korvgrillning med dricka och samkväm.   

Anmälan görs till Stickan 0722-087728            stickan48@gmail.com  

 

På uppdrag i bryggkommittén 2017-06-30  

Mvh Stig Eriksson / Jonny Andersson 


