Dat: 2021-03-18
- Riktad och Praktisk information som berör enskilda medlemmar på olika sätt VT 2021.
Utöver allmän information runt ” Brygg projektet” via mail och hemsida kommer här också lite
förtydliganden som berör enskilda medlemmar mer än andra.
Om du inte hade en båtplats på Södra bryggan vid utgång av 2020 eller planerar att sjösätta innan
1/5 så kan du bortse från denna info.
Generellt:
Vi kommer genomföra Årets planerade Brygg projekt fördelat på 2 etapper med plan på att byta
”Södra bryggan” under vecka 14 till 16 samt etapp 2 ”Gästbryggan” efter båtsäsongen 2021.
Med planerad start efter Påskhelgen kommer KBK vara en byggarbetsplats där Styrelsen överlåter ett
utförandeansvar till Pontonhamnar som har rådighet över arbetsytor samt att nyttja anläggningen
för att genomföra projektet på bästa sätt enligt överenskommelse med Styrelsen. Praktiskt innebär
detta att vår anläggning kommer bli begränsad till annan verksamhet då entreprenör behöver
arbetsytor och friställda ytor för framkomlighet av praktiska, säkerhets och arbetsmiljömässiga skäl.
Riktad information:
1. Ni medlemmar som har båtplats på södra bryggan 2020 och har personliga bryggskydd,
tampar, gaffelhållare, bom skydd etc. ombedes att avyttra detta senast under påskhelgen.
Om det sitter kvar senare så ”slaktas” bommar och allt mtrl. kommer att läggas i en hög som
medlemmar kan plocka saker ifrån vid årsmötet. (Går att nyttja klubbens flotte om man inte
har annat alternativ som är placerad under rampen vid servicehuset.)
Arbeta säkert eller inte alls – Utför inte ensamarbete och använd alltid flytväst om ni skall
plocka bort eget mtrl på bommarna. Vattnet är kallt!
2. Ni som står på trailers på gårdsplan kommer ev. ha svårt att flytta era båtar under vecka 14
till 16 då det nyttjas för arbetsupplag och bryggmontering. Skall du sjösätta tidigt och du står
på plan idag så ta kontakt med styrelsen för att flytta båten senast under påskhelgen.
3. Medlemmar som planerar tidig sjösättning bör göra detta senast under påskhelgen eller
annars tidigast efter 24/4. Har man tidig sjösättning och tidigare en plats på Södra bryggan
får ni ta kontakt med Styrelsen för anvisad plats på Norra bryggan under april månad då
Södra bryggan ingår i arbetsplatsområdet.
4. Vidare kommer nycklarna till Bomrampen och Ica Nära Kinda Motell vara insamlade under
april månad till dess att anläggningen är färdigställd. Externa parter och medlemmar kommer
att hänvisas till att nyttja andra anläggningars ramper vid behov.
5. Även Hänglåset på bommen är tillfälligt utbytt under vecka 14 till 16.
Vid funderingar ta kontakt med styrelsen och var aktiva på er mail eller hemsida så kommer löpande
information.
Att ”VÅR RUSTA” sin båt under april och möjlighet till arbete i vanlig ordning skall vara lika tidigare år
men med respekt för att alla ”friställda” ytor under vecka 14 – 16 kommer att nyttjas och styras av
vår entreprenör i samråd med styrelsen.
Vänligen men bestämt Styrelsen KBK

