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Org.nr. 993 392 162

STYRET INFORMERER,
10. oktober 2018

Vedlikehold
Det har vært en sesong med forholdsvis lite vedlikehold, noe som bedrer vår økonomi.
Pir 5 er reparert etter skadene fra vinteren og det er utført noe oljing. Siden det ble en uvanlig tørr
sommer, så har vi vært forsiktige med bruk av høytrykkspyler og dermed også oljet minimalt. Vi
ønsker å ta dette opp igjen i større omfang neste år.
Stenging av vann
Vannet er planlagt stengt i løpet av uke 45 (5.-9. november). Blir det fare for at det skal fryse
tidligere, vil det bli tatt på kort varsel.
Vinterstrøm
Vi fortsetter opplegget fra i fjor med å låne ut strømmålere til de som ønsker å bruke strøm til båter
som skal ligge ute i vinter.
Måleren koster kr 300 å leie for sesongen. De som skal ha båten liggende ute med strøm tilkoblet
mellom 1. november og 31. mars kan henvende seg til et av styremedlemmene og få tilgang til slik
måler. Hvis noen ønsker å bruke egen måler, så vil det selvsagt være mulig. Strømprisen vil bli
beregnet etter at perioden er over og snittprisen er kjent.
Ta vare på plassene
Styret foretok en befaring på pirene denne uken og er godt fornøyd med at det generelt er god orden
på bryggene.
Vi vil likevel be om at dere tar en kikk på plassen deres og sjekker om ytterligere forbedring kan
gjøres:
• Fjern ubrukte tau
• Ligger båten på vannet, sjekk fendere og fortøyning. Det skal være
rykkdempere/fortøyningsfjær på alle tau.
• Klipp bort ender på strips brukt for å feste bryggefendere. Er dette vanskelig fordi båt er tatt
opp for vinteren, så gjør det ved utsetting til våren.
• Mange mangler fortsatt merking!

Styret ønsker dere alle en fortsatt fin høst.
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