
Information inför arbetsdagarna 

Tiden går och Coronan består. Tyvärr!


Trots det allmänna läget i samhället med fortsatt coronaspridning så måste vi ta oss an 
vår hamn efter vinterns påfrestningar. Hamnen ska göras iordning inför sommaren som vi 
får hoppas blir befriad från smittan och att det blir varmt och skönt väder. Ute i våra båtar 
ska vi väl ändå kunna vara, även om man är plus 70 år. Ombord kan man hålla sig för sig 
själv på ett enkelt sätt. Vill man inte, eller kanske man inte törs, ligga i en hamn med 
många båtar så får man lägga sig vid en boj eller helt enkelt ankra. Havet och vinden är 
fritt!

   Under arbetsdagarna ska ni hålla avstånd från varandra! Och ingen dj... kommer 
dit med några som helst symtom på influensa eller förkylning. Sitt ute och fika! 

Det blir en förändrad planering beroende både på Coronan och annat. Vi försöker att 
planera så jobben utförs i mindre grupper. Gräsklippning under sommaren är ett 
alternativ!


 Arbetslagen för respektive dag finns i slutet av detta dokument. OBS! 70 - plussare kallas 
inte till arbetsdagar! Personer i riskgruppen behöver inte delta - anmäl gärna om ni uteblir!


Jobbdagar i Åkeröviken som alternativ 
Ytterligare en sak som påverkar är möjligheten att en byta arbetsdag i vår hamn mot en 
dags arbete i Åkeröviken. ABK är en av klubbarna som ingår i Utsjöbryggornas förening 
och vi har ett ansvar att delta i färdigställandet av den nya anläggningen där - service-
byggnad och bryggor. Uppskattas om du väljer detta alternativ!

   Ute i Åkeröviken jobbar man också i mindre grupper, max sex personer. Därför ska man 
ringa och anmäla sig till deras arbetsledare - CG 070-610 01 43 eller Hans-Uno 070-203 
47 11 - för vidare instruktioner. 

Du ska även anmäla till Daniel Näsman 070-310 20 09 att du väljer att jobba där ute. 


Påbörjat arbete 
Redan nu har Daniel, Jim och Per börjat jobba med bryggor och vågbrytare. Det jobbet 
blir klart under helgen 25 - 26/4, om vädret tillåter. De är vana att jobba från båt med 
tunga bojar och kättingar.

   Tage, Lennarth och Björn och har börjat att montera plåt på det nya skyddet för 
klubbens båtar. 


Arbetsdag 29/4 - 18.00 - 21.00. Arbetsledare Frank Arnoldsson 070 - 591 02 00

Några timmar under dagen och kvällspass med några få personer - max fem personer.


- bryggor finjusteras in på plats efter att de lossats från land under vintern. Ska göras

  under dagen!

- sjösätta en av klubbens båtar

- sjösätta bojflotten

- landgångarna lyfts runt de nya grindarna


Arbetsdag 9/5 - 09.00-16.00. Arbetsledare  Alf Lindbergh 070 - 380 99 93 
En vanlig arbetsdag i hamnen - det som avviker är att det inte blir någon 
hamburgergrillning vid lunchen då det blir svårt att hålla avstånd och en bra handhygein.

   Var och en får ta med sig egen matsäck!




- installera lås i grindarna

- ny strandskoning utanför truckförrådet och vid hörnet mot färjeläget

- fylla i "håligheter och ojämnheter" inom området för att underlätta gräsklippningen

- städning runt om i hela hamnen

- elda gräset på ängen bortom jolleförrådet - förutsätter rätt väder och ok från

  Räddningstjänsten

- reparation av jolleförrådets bakre vägg och uppriktning av grunden


Om arbetsuppgifterna inte räcker för en hel arbetsdag så gör vi kväll när det passar. För 
den som känner sig vilja göra mer så finns en lista på andra arbetsuppgifter, de ska 
visserligen göras, som inte är helt nödvändiga att utföras just i dessa tider.


Arbetsdag 10/5 - 09.00-16.00. Arbetsledare Bosse Gustavsson 070 - 361 70 02 
En vanlig arbetsdag i hamnen - det som avviker är att det inte blir någon hamburger-
grillning vid lunchen då det blir svårt att hålla avstånd och en bra handhygein.

   Var och en får ta med sig egen matsäck!


- ny strandskoning utanför truckförrådet och vid hörnet mot färjeläget

- fylla i "håligheter och ojämnheter" inom området för att underlätta gräsklippningen

- elda gräset på ängen bortom jolleförrådet - förutsätter rätt väder och ok från

  Räddningstjänsten

- städning runt om i hela hamnen

- reparation av jolleförrådets bakre vägg och uppriktning av grunden


Om arbetsuppgifterna inte räcker för en hel arbetsdag så gör vi kväll när det passar. För 
den som känner sig vilja göra mer så finns en lista på andra arbetsuppgifter, de ska 
visserligen göras, som inte är helt nödvändiga att utföras just i dessa tider.


Övriga inte helt nödvändiga arbetsmoment

- byta lampor i hamnbelysnigen

- installera belysningstolpe vid "tre-bryggan"

- komplettera med betongvikter på brygga 1 och 2

- måla yttre delen av klubbstugan - väggen mot trappen

- placera nya hinder vid infarten till klubbstugan

- restaurera Sun Bustern och anpassa den "vita båtvagnen" 


Arbetsdag 14/6 - 09.00-16.00. Arbetsledare Rolf Hermansson 070 - 557 09 01 
En arbetsdag då vi städar upp hela området en gång till efter sjösättningarna. Plockar 
ihop på planen där båtarna stått uppställda under vintern och placerar alla båtvagnar tätt 
tillsammans i området på planen som är närmast vattnet.

   Klubben har ett "gentlemens agreement" med alla grannar att det inte finns några båtar 
lämnade på uppställningsplanen och att det ser trevligt ut där.

   Kolla av så allt fungerar för alla i hamnen!


Sommarjobb - gräsklippning 
- för den/de som vill göra sin arbetstid helt alena finns möjligheten att ta på sig 
gräsklippningen i hamnen under sommaren. Det går bra att dela in sommaren i fyra 
perioder som man tar ansvar för typ - 15/5 till 15/6, 15/6 till 15/7, 15/7 till 15/8 och 15/8 
till 15/9. 




   Parar man ihop sig ett par personer så blir det inte alls betungande - man kan växla 
mellan att köra åkgräsklipparen och klippa "det lilla" med swirren. Det tar ett par timmar 
varje gång så under en månad har man gjort sina 8 timmar.

   Den som är intresserad får höra av sig - det här passar nog 70 + medlemmar också!


Sommarjobb - "slåtter" 
Klubben kommer att kalla till en kväll/dag mitt i sommaren för att slå alla de ytor som inte 
är "gräsmatta". Gräset blir så långt att man måste ta ner det med röjsåg. Hela intrycket av 
hamnen blir mycket mer positivt.

   Det är är helt frivilligt att delta i den här aktionen mot "lång-gräset och slyn" och så får 
man ju lufta sig röjsåg också. Har ni en sådan så kommer ni att vara mycket välkomna!


Väl mött till aktiviteter i hamnen i vår och sommar!


ABK Styrelsen


Arbetsgrupper 

Lördag 9 maj - 09.00 - 16.00	 Söndag 10 maj 09.00 - 16.00


Söndag 14 juni 09.00 - 16.00	 


	 Om ni av olika skäl inte kan delta 

	 under dessa dagar så får ni själva byta

	 dag med någon annan medlem.


	 Om ni väljer något av de olika alter-

	 nativen som finns så vill vi att ni 

	 anmäler det till din arbetsledare.


	

Andersson Fredrik
Björklund Mikael
Brisson Pascal
Karlsson Martin
Askrud Lars
Eklund Urban
Engström Hans
Hammar Mikael
Söderberg Katarina
Fälldin Henrik
Granholm Mats
Grim André

Olofsson Henrik
Norman Roger
Sjölander Henrik
Smedsgård Gunnar
Strömvall Roberth
Wallin Åke
Wedin Marcus
Wennstig Andrée
Wikström Magnus
Åhlund Thomas
Öberg Bjarne

Hagh Del Kristoffer
Hellberg Ulf
Henriksson Kristoffer
Lind Daniel
Holmgren Urban
Svensson Magnus
Jakobsson Mats
Jeppling MIkael
Karlsson Anders
Sjölander Tommy
Lindell Pär
Lundman Patrik


