
 
 
 
 

Möte med Bryggvärdar 
2020-01-27 
 

Minnesanteckningar 
 
Närvarande 
A – Hasse Larsson,  
B – Arne Stenius,  
C – Bo Sandberg,  
D – Micke Johansson,  
E – Jan-Olof Magnusson,  
G – Johan Sund,  
Bengt Avén 
Ulf Oscarsson  

 
F – Bosse Luthin samt Björn Tenlen, funktionär, fick förhinder 
 
 
Rapport från året som gått samt framtida önskemål. 
Det mesta kan ses som generella punkter och kan appliceras tidvis på samtliga 
bryggor. Därav redovisas dessa ant. i stort som en helhet och inte bryggvis. 
 
Hasse Larsson, brygga A har två uppgifter och har därför tillfrågat Magnus Månsson 
om att överta uppgiften som bryggvärd. Han antog utmaningen. 
 
Bryggnocken på B-bryggan verkar murken och behöver ev. nytt virke. Vi undersöker 
detta mer noggrant till våren. 
 
En del lyktstolpar börjar luta utåt betänkligt. Några stag som tidigare satt på E kan 
användas. Även detta ett vårarbete. 
 
Samtliga värdar ser det som ett problem att många medlemmar inte märker sin båt 
med medlemsnummer. De kan t.ex. inte med någon säkerhet avgöra om det är en 
medlem som förtöjt på bryggan. De har också svårt att komma i kontakt med 
båtägaren när något hänt med båten. 
Se info. nedan plus en vädjan till sjösättningspersonalen att tvinga fram en märkning 
innan båten läggs i. 
 
Förtöjningen är hos vissa båtägare bristfällig. Det handlar om att det saknas 
ryckdämpare, man använder för klena kabinhakar som inte klarar båtens vikt och att 
delar av båten/peken stick ut över bryggan. 
Se info nedan 
 



Märkning av elkablar om vad som pågår saknas i många fall, även på vissa 
vinterliggare. 
Se info nedan. 
 
Att få tillgång till material såsom fransk träskruv, glödlampor m.m. akut går inte då allt 
är inlåst. Beslutades att ett låsbart (kodlås) mindre plåtskåp ska införskaffas och 
monteras på lämplig plats. 
 
Uppstickande spikar på bryggan utgör en fara för inte minst barnfötter. Alla ombeds 
gå en runda med hammaren inför säsongen och även under densamma. Det kan 
även vara aktuellt att skruva om inte spiken drar. 
 
Vinterliggare som ”lånar någons plats”. Detta gäller fram för närvarande A-bryggan. 
De som ligger där sommartid önskar bli informerade samt att vinterliggarna måste 
flytta sig senast på utsatt datum. Vill man ligga längre måste detta överenskommas 
med sommarliggaren. Vid den gångna våren blev åtminstone en båtägare blockerad 
14 dagar. Vinterliggarna ska också använda eget tågvirke vid förtöjningen. 
Uffe pratar med Björn om detta. 
 
Den i förväg utsända riskgranskningsrapporten penetrerades. Något mer att tillföra 
den såg vi inte och det som behöver aktualiseras i den inför kommande säsong finns 
redan omnämnt under information. 
 
Information till medlemmar. 
Det behövs en informationskampanj till medlemmar inför nästa säsong. Den ska ske 
via hemsida, mail och anslag. Ett färgglatt anslag vi bryggans landfäste bedöms vara 
verkningsfullt.  
Info. ska omfatta: 
Märkning av båten synligt från brygga. 
Förtöjningsregler. 
Utstickande peke. 
El-anslutning. 
Stöldskydd – lås 
Plattformar på Y-bommar. Hållbarhet. 
Mer kan tillkomma innan publicering. 
 
 
 
Skötte klubban och pennan gjorde 
 
Uffe Oscarsson 
 
 


