Medlemmar Kinda Båt klubb
Med anledning av senaste styrelsemötet, så vill Styrelsen informera om följande;
210304: Efter en tids arbete med att säkerställa befintligt skick och status, framtidsvisioner som berör,
Södra bryggan, Gästbryggan och Norr bryggan, så har styrelsen i samråd med olika entreprenörer
tagit fram en plan för uppdatering. Resultatet från utredning och diskussioner, så har styrelsen
beslutat att påbörja arbete med Södra bryggan, dels med hänsyn till vissa flytbetongelement etc. som
är i ett så dåligt skick efter 40 år att dom kommer inom kort att behövas bytas.
Gästbryggan kommer att följa efter, men kommer att på börjas efter säsongen 2021. Som många
medlemmar uppmärksammat, så är det stora nivå ändringar på vattennivån mellan vår och höst.
Vilket medför problem med in och ut passering för dom båtar som ligger på insidan. Fasta delen har
reparerats i omgångar pga. konstruktionen har försvagats och behöver idag en stor renovering.
Norr bryggan flytbetongelement etc. är i ett bättre skick och bedömningen är att renovering kan
inväntas dels med tanke på dom stora investeringskostnaderna som krävs.
Följande detaljer;
Södra bryggan, byggstartbörjan av april 2021. Två inre delarna och den yttre sektionen kommer att
ersätts med en ny träbetongbrygga, mellersta sektionen kvarstår samt kopplas ihop med dom nya
sektionerna. Vilket bidrar till en och samma brygga och utseende från början till slut, inklusive nya
belysning stolpar kommer att kompletteras.
I samband med detta Arbete så kommer viss förändring krävas i form av befintliga medlemmar
kommer att få en ny placering på Södra bryggan. Anledningen till denna förändring beror på att man
vill säkerställa dels att dom stora båtarna kommer längst ut med avsikt att fördelas jämnt på bägge
sidor som vågbrytare, vilket medför att mindre båtar kommer närmare land. Denna åtgärd är att
säkra ny bryggans livslängd, vilket är rekommenderat av brygg leverantören.
Gästbryggan, byggstart hösten 2021. Den Fast delen kommer att renoveras och minskas från idag 22
meter till ca 9 meter. Ny landgång från fast del till ny träbetongbrygga som samman kopplas med en
ny tvär sektion. inklusive nya belysning stolpar kommer att kompletteras.
Norr bryggan, planerad byggstart 2024/2025. Samtliga sektioner kommer att ersättas med nya
sektioner av träbetongbrygga och ska efterlikna Södra bryggans utformning. Anledningen av
förskjuten start, är att minimera risker samt att fördela dom stora investeringskostnader som detta
kommer att medföra.
Resultat av planering enligt ovan beskrivning, så har Styrelsen för avsikt att höja bryggavgifter från 70
till 80 kr/m2 pga. av dessa förändringar.
Medlemsavgiften kommer att vara oförändrad under 2021
Mera information kommer fortlöpande, samt om det blir ev. förändringar i arbetet.
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