
Information inför arbetsdagarna i september 2020 

Tiden går och Coronan består. Tyvärr!


Sommaren spurtar in på upploppet med vackra och kalla dagar under sista veckan i 
augusti. Båtsäsongen börja också att gå in på slutfasen - men det kommer säkert flera 
fina dagar innan upptagning, höstjobb och stängning av hamnen.


Båtupptagning 
Helt naturligt får vi förfrågan om när man kan börja boka upptagning av båtarna i 
traversen. 15e september är ett datum då det blir tillåtet att ställa upp ute på planen. Vi 
tjuvstartar dock med en första lyftdag den 12/9. Därefter de följande två lördagarna 19 
och 26/9. Anmälningsformulär och schema finns på webben.


Arbetsdagar 
Hösten första arbetsdag följer direkt den 27/9 och därefter ytterligare tre dagar att välja på 
- 3 och 4/10 samt avslutningsvis 11/10. Dagen börjar 09.00 och avslutas 16.00. På grund 
av coronan så kommer kallelsen att gå till fyra mindre grupper för respektive dag. 

   Om ni av olika skäl inte kan delta under dessa dagar så får ni själva byta dag med 
någon annan medlem. Ni ser i listan här under vilka ni kan kontakta för att byta arbetsdag.

Om ni väljer något av de andra alternativen som finns så vill vi att ni anmäler det till din 
arbetsledare.


27 september - arbetsledare Tage C. och Alf L. Ronny med liten grävare 
Arbetsuppgifter

Installera kablage i belysningsmast för tre-bryggan (instruktion Tommy N.) - borra in bultar 
för fäste av masten i betongfundament - gräva in kanalisation för kablage - nya hyllor i 
truckförrådet


3 oktober - arbetsledare Daniel och Jim på sjön. Tommy N. för belysningsmast 
Arbetsuppgifter

Intagning av vågbrytare och bojar - slutföra montaget på belysningsmasten, el och 
lampor - slutföra nya hyllor i truckförrådet


4 oktober - arbetsledare Ulf V. och Frank - hyra in Jörgen med kranbil - Elmontage av 
Christoffer H.  
Arbetsuppgifter 

Invintring av bryggor - lyfta bort landgångar - resning av belysningsmast och inkoppling - 
flytta betongfundamenten vid entrén - invintring av travers, truck och motorer 


11 oktober - arbetsledare Bosse, Tage och Rolf 
Arbetsuppgifter

Slutstädning av hela hamnen - invintring av båtar, bojflotte 


Det kommer att finnas fler arbetsuppgifter med de som vi nämner här ovan är de viktiga 
saker som måste genomföras inför vintern.


ABK Styrelsen



