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DUGNAD 

Mandag 3. juni kl 14 og utover dagen blir det dugnad på bryggene. Hovedfokus blir vasking og oljing 

av treverk på brygger og utriggere. Det vil være valgfritt om man bruker olje eller grønnsåpe. Begge 

deler vil bli skaffet til veie.  

Etter høytrykksspyling må det tørke før vi kan olje, så man får nødvendigvis ikke gjort alt på en dag. 

Ta gjerne med en stiv kost/børste til skuring og hvis noen har høytrykkspyler så ta med den. 

DET ER HVER ENKELT SAMEIERS ANSVAR Å VEDLIKEHOLDE SIN BÅTPLASS. For de som ikke kan 

komme på dugnaden, si i fra til pirmaster når du har planer om å ta vedlikeholdet, så slipper vi ekstra 

arbeid med purring og oppfølging. Sjekk hjemmesiden www.jarlsøinfo.no om du ikke vet hvem som 

er pirmaster. 

Vi satser på fint vær og en hyggelig dag på bryggene for de som har anledning, med servering av 

pølser og drikke. 

MERKING AV BÅTER 

Vi vil sjekke at alle båter har klistremerke med plassnummer under dugnaden. De som mangler dette, 

kan få det der og da. 

FENDRING – FORTØYNING 

Det har ligget fortøyninger og slengt på bryggene og ute i vannet i vinter. Sjekk plassen din, rydd opp 

og fjern gamle, ubrukte taustumper.  

Fortøyningene skal ha strekkavlastere og båtene skal vær godt fendret for å unngå skade både på båt 

og brygge. 

PARKERING OG SØPPEL 

Det er et gjentagende problem at parkeringsplassene mellom RS og V3 brukes av andre enn gjester til 

Vestsiden 1. Pass på at dere eller båtgjester ikke parkerer her. 

Søppelkassene på samme sted er for Vestsiden 1 V1-V3 og skal ikke brukes av båtgjester. 

STRØMANLEGG 

Det ble sist uke gjort sjekk av alle strømsøyler. Dette vil bli gjort årlig fremover. 

Pass på at dere har godkjent kabel for marin/båtbruk. ‘Billig’ skjøtekabel som brukes på land er ikke 

egnet. Kabelens tverrsnitt skal minst være 1,5 mm2. Kabelen skal være ett stykke fra strømsøylen til 

kontakt i båten uten skjøter/skjøtesett. Båter som ligger fast på lading skal ha galvanisk skille, slik at 

vi ikke risikerer lekkasje til vann som kan være skadelig for båter og bryggeanlegg. 

 

En flott båtsommer ønskes av styret, 

Trond, Arne, Finn Reidar og Tor Magnus 

http://www.jarlsøinfo.no/

