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Brygg kommitté möte 26/ 11 2015  

 

1/ Avrapportering från beslut vid tidigare möte ( som vi hade i oktober)  

Ansvar för inköp av y bommar Tommy  

Dokument för nya båtplatsinnehavare Styrelsen  

Extern uthyrning Kvarstår  

 

 

2/ Frivilliga att deltaga i arbetet med muddringen  

Stig, Rolle och ev. Hasse och Tommy  

 

3/ Planera nästa års jobb i hamnen  

Utöver det årliga i hamnen (vår och höst), efter eller under vintern skall vi bygga på fästen för 

y-bommar på lilla bryggan, montera inköpta y bommar, inköpa en vagn på hjul, istället för 

container, göra plats för bojflotten och för vagnen vid lilla bryggan, rikta upp stora bryggan så 

att den ligger i våg  

 

4/ Budget 2016. Skall vara styrelsen till handa i februari 2016  

Budget för 2016 samt ytterligare planering av arbete fortsätter vid nästa möte som hålls v-4 

2016  

 

5/ Ändringar av bryggreglerna, så vi får möjlighet att ta ut en avgift för dom som inte deltager 

i arbetsdagarna, samt beslut om säsongs skötsel av servicebåt, gräsytor och området i övrigt.  

Dess ändringar som behövs för driften av hamnen, kommer vi lämna som motion till 

årsmötet.  

Detta medför ändringar i våra bryggregler och skall gälla direkt efter mötesbeslut.  

 

 

6/ Muddringsytor för nya båtplatser och plats för bojflotten, förstärkningar och palissad till 

dito  

Muddringen som behöver göras på insidan av lilla bryggan, samt palissad uppbyggnad till 

dito, förstärkning och omläggning av palissaden till höger om lilla bryggan, utföres av Putte 

Gräv, med start den 7/12 2015  

 

 

7/ Planera och göra plats för vagnen som vi skall inköpa  

Detta skall ske till vänster om, och framför lilla bryggan i direkt anslutning efter muddringen, 

då vi även gör plats för att förvara bojflotten  

 

 

8/ Övrigt  

2st skyltar för gästplatsen kommer att tillverkas och placeras 1st på vagnen och 1st placeras 

vid platsen på bryggan  

 

 

Nästa möte v-4 2016 Exakt tid och plats bestämmes senare  



 


