
 
 

 
 

 

 

Processbeskrivning hamnen.  HÖST 

 

● Städning toaletter, duschrum, diskrum, gamla samt nya vaktstugan. 

● Ta ner vimpel från flaggstång samt ta in fasadflaggor. 

● Ta ner hjärtstartare och lossa batterier.  Vinterförvaras hos hamnansvarig. 

● Kolla skicket på våra trädgårdsmöbler. Släng eller laga det som är trasigt.  Möblerna 

förvaras i magasinet. 

● Ställ in cyklar och kärror i magasinet. 

● Skräpplockning på området. 

● Gräsklippning vid behov. Gäller även latrinkullen. 

● Åkgräsklippare- rengöring och tvätt under klippdäck. Fyll tanken med bensin och kör 

in i magasinet. 

● Upptagning av bommar vid bryggor och gästbryggan. 

● Ta upp bojarna till gästplatserna.  Bind ihop förankringslinor till dessa och förankra 

med rep in till land. 

● Landgång till sjösättningsbrygga och D/E brygga dras upp. 

● Latrinpumpen - starta den, stoppa slangen i havet och sug så ledningen/slangen 

spolas ren. Plastslangen plockas lös och töms på vatten. Häll i köldmedel, glykol eller 

sprit, i intaget till pumpen. 

● Toaletter.  Stäng vattenkranen, töm vattentanken, vattenlåset ( där man gör sina 

behov) ska fyllas med antifrostmedel. Ledningarna ska blåsas rena från rätt håll. 

● Ta upp klubbåten. Nyckel till trailern finns i knippan till kommunbåten. Ta lös motorn 

och ställ in den i magasinet. Båten tvättas och förvaras sedan uppochner vänd vid 

gamla vaktstugan. Vid eldstaden. Ej på trailern. 

● Dra ner och tvätta ur soptunnor. Ställ de rena kärlen på baksidan av magasinet. 

● Töm och bär in vattenslangar.  

● Gästbryggan och latrinbryggan bogseras och förankras vid Hamnskärs brygga i yttre 

hamndockan. 

● Se till att båda 3-fas kablar blir inburna i förrådet. Den ena kan ev ligga ute på 

“plattan” 

● Vattnet.  Stäng av vattnet. Gå till brunnen ta isär kranen. Öppna 

dränerings/avtappningskranen.  Börja blåsa med kompressor.  Koppla adapter på 

vattenkranarna. Börja med kranen längst ut på B-bryggan. Stäng kranen, jobba 

vidare inåt land. Fortsätt med A-bryggan. Sist tas kranen vid huvudledningen isär och 

då blåser man FRÅN huvudledningen till brunnen. 

 


