Aktivitetsplan 2021
Arbetskväll i hamnen, 17/5,19/5, 20/5
Måndag 17/5 kl 18.00, (till ca 21.00)
•

Arbete med B-Bryggan, Här vill vi att de med båtplats vid B-bryggan kommer och
hjälper till så att rätt bom hamnar på rätt plats då bryggan nu är ombyggd.

Onsdag 19/5 kl 18.00 (till ca 21.00)
● Utsättning av bommar
● Ev reparationer av bryggor och kajer
● Utsättning av gästbrygga med bommar
● Utsättning av latrinbryggan med pump.
● Sjösättningsbrygga sätts på plats.
● Sjösätta klubbåtar.
● Ta ut torkskåp och tvättmaskin
● Ev. koppla på vattnet.
● Sommarvatten till latrintömningen.
● Montera ut hjärtstartare.
● Skyddsrond. Se över el och brandsläckare.
BBK bjuder på fika.

Städkväll hamnen.
Torsdag 20/5 kl 18.00 (till ca 21.00)
● Kvarstående uppgifter från 19/5
● Översyn och utplacering av utemöbler.
● Koppla vattenslangar.
● Städa vaktstugan.
● Städa kök, toaletter, samt utrymmen i gamla vaktstugan duschar m.m
● Översyn av cyklar och gräsklippare.
● Placera ut soptunnor
● Se över avspärrning gamla gästbryggan
● Kratta och rensa ogräs om behov finns.
BBK bjuder på fika.

Arbetskväll Halsön.
Onsdag 26/5. Samling kl 18 i hamnen.
● Städning av fastigheter, stuga, dass och bastu.
● Koppla på vatten.
● Koppla slangar på bryggan.
● Montera hjärtstartare.
● Vårstäda utemiljö.
BBK bjuder på fika.

Tidig juni.
Bryggutdragning Hamnskär (väderberoende)
●
●
●

Bryggutdragning Hamnskär.
Städ av stuga, bastu och dass på Hamnskär.
Städ av utemiljö Hamnskär.

Farledsdag med utsättning av prickar
V. 22 - 23 Kranlyft.
V 34 - 36
Bryggindragning Hamnskär.
Väder och vattenstånd bestämmer tidpunkt.

Båtsista, ej bestämt

September
Vinterställning Hamnskär.

Vinterställning Halsön.
Söndag 19/9 kl 11.00
Samling i hamnen.
BBK bjuder på varmkorv, dricka och kaffe.

Vinterställning hamnen
Söndag 26/9 kl 11.00
BBK bjuder på varmkorv, dricka och kaffe.

V.39 Kranlyft.
V39-41 Farledsdag.
Våra Farledsprickar tas upp.

Oktober.
Klubbåtarna tas upp och görs klara för vinterförvaring. Tvätt och service.

