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Bryggan > Nässelviken > Anteckningar  

BRYGGKOMMITE 28 juni 2015 

 

1. Ta fram ett standardformulär där vi välkomnar nya innehavare av båtplats vid Nässelvikens 

brygga. Bryggregler, försäkring , kostnader, person- och fastighetsuppgifter, årlig avgift mm. 

Rolle ser över hur detta kan komma att utformas. Arbetet med det sker under hösten. 

 

2. Fixa servicebåten såsom förtöjning, bottenmålning och göra den sjöduglig så gott det går. 

Köpa två stycken öskar i plast.  

Hasse Lindgren ansvarar 

 

3. Gräsklippning och se till att det är fint och rent vid/runt bryggområdet. Vilande 

 

4. Kolla priser och inköpa, efter begäran från styrelsen, tio stycken långa Y-bommar . Sex 

stycken till lilla bryggan som kommer att ge fem bryggplatser. Fyra stycken till flytbryggan 

som kommer att ge tre bryggplatser. Vi ersätter då platserna nummer 32, 33 och 34. Kent 

kollar längder och priser på bommar 

 

5. Förbereda möte med båtplatsinnehavarna såsom agenda och innehåll mm. 

 

6. Långa lämpliga tallar som material till palissad förstärkning. Kent har fixat tallar till 

pallisaden. På gång under november 

 

7. Skaffa fram dykare som kan hjälpa till med förankringar. Behålla fem platser med boj, 

resterande bojstenar användes till att komplettera förankringen av flytbryggan, med hjälp av 

inköpta nylonlinor. Rolle och Tommy ansvarar 

 

8. Inköpa soffa/bord tillverkat i tryckvirke med extra skruv, 80x6 mm långa, för att säkra 

stabiliteten. Finns att köpa på Bauhaus i Länna för 1495kr (styrelsen skall vidfrågas) Stig har 

fixat det 

 

9. Bredda platserna nr 21 och 22 till 2,6 m, vilket medför att vi måste flytta Tommy 

Strömbäck till plats nr 13 och Maria Hilton till plats nr 20. Klart 

 

10. Leta efter leverantör av galvade metallrör som går igenom dom gamla Y-bommarnas 

flytelement, ett antal av dom är idag sönderrostade, så vi byter alla. Tommy och Kent 

ansvarar för att detta utförs innan iläggning av bommar 2016 

 

11. Placera alla båtplatsinnehavare som har mail i en grupp, det rör sig om 41 platser. För de 

som inte har mail så meddelas de via anslagstavlorna. Stig och Rolle ser över det tillsammans 

med Bill 

 

12. Vagn på hjul - kolla upp vad som finns och vad det kostar. Jonny tar reda på det 

 

13. Vi bör se över försäkringarna som gäller Nässelvikens brygga. Kent kollar 

 

Nästa Möte 3/10 kl 10.00 i Gindestugan  



 


