Information om E-bryggan.
Några kanske funderar över när bryggan ska komma på plats, särskilt de som har
sin bryggplats på bryggan. Här kommer information.
Tisdagen den 26 mars levereras och sjösätts bryggan, under förutsättning att
isen gått.
Körschemat ser ut ungefär så här, med reservation för ev. ändringar:
26 – 27 mars: sjösättning – transport till bryggplats – hopsättning
Därefter: montage av bomfästen, båda sidor.
Utmärkning av bomplacering, båda sidor.
Överflyttning av norra sidans bommar samt montage av flottörer.
Platsbyte av bryggorna. Den gamla bryggan kommer att liga ”lös” mellan E och F.
Den nya förankras med 4 kättingar längst ut samt landfäste. I övrigt lös.
Montage av bommar på norra sidan
Samtidigt –montage av flottörer på södra sidans bommar (ligger kvar på gamla
bryggan)
Överflyttning av bommarna till nya bryggan.
Montage av bommarna när gamla bryggan flyttats.
Omankring/kättingbyte av resterande fästen.
El- och vattendragning sker någon gång under hela processen.
Klart!
Som alla säker inser är detta ett jättejobb med våra mått mätt och nu får vi en
kontroll om vad SBS mäktar med, vi har fler bryggbyten att se fram mot om
några år. Genom att utför jobbet på egen hand räknar vi med att spara ca 2 –
300.000 kr, en besparing som vi annars fått lov att hämta hem på annat sätt.

Jag hoppas givetvis på ett bra uppställ av alla medlemmar vart efter jag efterlyser
hjälp. En del jobb kan utföras nästen på egen hand kvällstid eller helger, en del
kan påbörjas redan nu medan andra stora jobb kräver att vi är mellan 5 - 10
pers. en hel dag. Det kanske ibland blir några timmar utöver den stipulerade
arbetspliktens 6 timmar men det hoppas jag ni ställer upp på. Målsättningen är
givetvis att vi ska bli klara med ett par veckors arbete så att även E-bryggans
medlemmar kan få sjösätta under våren.
Vi ses på bryggan!
Uffe – Bengt – Björn
hamnsektionen

