Verksamhetsberättelse från Varvskommittén, 2020
Årets planerade verksamhet med sjösättningar och upptagningar har genomförts enligt plan. I
dessa coronatider har vi varit frikostiga med särskilda sjösättnings- och upptagningstider. Ett
tjugofemtal personer har fått individuella tider.
Även övriga åtaganden vad gäller investeringarna har i stort sett klarats av. Dräneringen
mellan båtskjulen genomfördes och blev något billigare jämfört med budget. Asfaltering av
området vid kranen och vid infarten har också gjorts. Utöver detta har arbetet med att byta ett
25-tal utomhusbelysningar genomförts och flera äldre elskåp bytts. I vårt stora förråd som
saknat belysning har elen dragits om och lysrör installerats. Luftvärmepumpen till garage och
verkstad har bytts. Vi har även monterat elmätare för vinterliggarna. Dessutom har arbetet
med ”Säker hamn” påbörjats och kommer att slutföras i vår. Kostnaderna kan sannolikt
rymmas genom omdisponeringar inom vår budget.
Rensningen av ogräs och montering av mitträcken på område N har genomförts. Den
ogräsharv som skaffades visade sig inte fungera så väl på de hårdgjorda ytorna. Under
sommaren har ett par ungdomar engagerats för att sköta städning och ogräsbekämpning på
hela varvsområdet.
Däremot genomfördes inget inköp av vassklippare då vi slutligen bedömde möjlig effekt som
minimal. Det behövs mer omfattande muddringsåtgärder för att få bukt med växtligheten i
lilla pottan.
Under året har vi haft flera läckor i vårt vattensystem ut på bryggorna men vi har lyckats
lokalisera och täta dem. Vi har även haft en del bekymmer med vattenkvalitén från vår
reningsanläggning även om den tredje sedimenteringstanken som vi installerat gjort stor nytta.
Vi kommer att förbättra provtagningsmöjligheterna och uppdatera kontrollplanen.
Varvskommittén hade en årsbudget för arbetstid på 2350 timmar inkl sjösättningar och
upptagningar vilken i stort förbrukades.
Kommunen har avgränsat ett uppställningsområde för husbilar och gjort en ny infart men inte
tagit området i bruk under 2020. Med början i december har kommunen startat arbete med
ledningsdragning genom vårt område.
Oavsett om LOVA-ansökan blir beviljad under våren 2021 eller ej har vi inlett arbetet med att
utarbeta ett upphandlingsunderlag för spolplattan. Detta för att processen ska hinna bli klar så
att det praktiska arbetet kan inledas i slutet på sjösättningssäsongen för att hinna bli klart till
september.
På varvsområdet har under året 17 nya båtskjul uppförts och tagits i bruk inför vintern.
Arbetet har utförts helt i ägarnas egen regi. Marken som skjulen står på ingår numer i arrendet
och vi har lämnat ett ungefär lika stort område O mellan ån och område M.

