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Rapport hamnen 

Administration 
Sedan årsmötet som hölls nyligen har inte mycket hänt. Genom utökningen av de 
permanenta trailerplatserna under året är numera upptagningarna en dag kortare än 
tidigare. Upptagningarna är klara och den nya grinden vid Fiskarstigen är installerad och den 
vid Djursholmsvägen på gång. 
Förberedelser inför sjösättning 2021 har påbörjats. 

 Arbeten i hamnen 

 Kvarter B3 har markberetts och permanenta trailerplatser är inrättade och uthyrda 

 Del av kvarter A1 är numera permanenta trailerplatser 

 Ett antal bomflöten är eller kommer att bli utbytta före årsskiftet 

 Alla kvarter har fått hörnmarkeringar så att man ser vilket kvarter det är 

 STORT TACK till våra mesta funktionärer: Hasse Landin, Peter Wedin, Matts Forslund, 
Hans Erling och Lennart Norblad!! 

Sjösättning och upptagning 

Både vårens sjösättning och nu senast upptagningen har fungerat mycket bra utan någon 
skada eller incident. Vårt material (traktorer och vagnar) fungerar utmärkt och underhålls av 
våra fantastiska funktionärer.  

Vi har utbildat nya traktorförare för att fortsätta föryngringen bland funktionärer.   

Säkerhet 

Statusen på båtvaggor och bockar i hamnen har klart förbättrats. De medlemmar som fått 
anmärkningar på vaggor och bockar förgående år har hörsammat detta och förbättrat 
pallningen som nu håller en genomgående hög kvalitet, ett fåtal undantag finns fortfarande.  

Vikten på vissa vaggor är ett problem då det sliter på ryggar att dra fram dem. Därför 
rekommenderar vi kölpallning och stöttor för segelbåtar som även är väsentligt bättre på vår 
ojämna hamnplan. 

Vi har tyvärr haft ett antal stölder under året. Det är främst utombordsmotorer som stjäls 
men stöld av propellrar och annat har även förekommit. Vår rekommendation är att 
demontera drev och motorkåpa på utombordare samt dölja med sopsäckar eller annat i 
möjligaste mån. 

Miljöarbete 

Vår motorbåtstvätt av båtbottnar längst ut på brygga 2 har varit i drift hela året. Bokning av 
tvätt sker via vår hemsida med länk till Rentunder som genomför tvättarna. 
Rekommendationen är att bottentvätta båten minst 2 ggr per säsong, viktigast är att tvätta 
ca en vecka efter att havstulpanerna satt sig (vanligen slutet juli/början av augusti). 
Filteranläggningen fungerar bra och vi analyserar vattenproverna i samband med varje 
upptagning. Torvfiltret är utbytt för kommande säsong.  

Vattnet och spolplattor är avstängda. Båtbottentvätt får ej ske på hamnplan. 



Medlemsaktiviteter i hamnen 

Höststädningen lockade rekordantalet 150 medlemmar och hamnen är i mycket gott skick. I 
övrigt har Corona betytt att inga aktiviteter har genomförts. 

Sjösättning 2021 

Alla datum och tider för sjösättning ligger på hemsidan och är anslagna på anslagstavlan.     

 
/ Nils hamnkapten 
 
 
 


