
Verksamhetsberättelse från klubbholmskommittén 2020

Årets planerade verksamhet har till stor del genomförts enligt plan. Dock startades 
köksrenoveringen sent på året orsaken till detta var oenighet om vilken ambitionsnivå som 
skulle styra renoveringen. Dessutom tvingades vi göra oplanerad investering i anskaffning av 
ny vägbom då den gamla var på randen till totalt haveri.

Vår- och höst fixardagar kunde genomföras trots Corona på ett så säkert sätt som möjligt bl.a 
genom att begränsa antalet deltagare. Vi lyckades trots detta åstadkomma väldigt mycket gott 
jobb. Bland det som gjordes var ny landgång mellan 800- och 700 bryggorna, Rensa 
hängrännor, reparera roddarnas brygga, fasadmålning av roddarnas hus samt toaletthuset, riva 
dansbanan, samt alla säsongs återkommande uppgifter.

En besiktning av klubbhuset utfördes av en auktoriserad besiktningsman som kunde 
konstatera att huset i ett gott skick inga skador på stomme eller tak, således finns det skäl att 
satsa på renovering av huset för att få det i ett skick så att det fyller de behov klubben ställer 
på ett klubbhus.

En enklare brandskyddsuppgradering gjordes för att uppfylla krav för övernattning på 
undervåningen under seglarlägret.

Ett stort jobb som främst utfördes av Törje, Roger och Thörje (Evert) var att bygga den nya 
dansbanan som blev fantastiskt fin, stort tack till dem och övriga som hjälpte till. Synd bara 
att Coronan förhindrade att vi kunde inviga dansbanan på ett önskvärt sätt.

Ett annat stort jobb var bygget av den nya större och väldigt fina sjösättningsrampen där 
Marcus stod för merparten av jobbet. Rampen var mycket uppskattad av alla som utnyttjade 
rampen under säsongen.

Vi lät också montera säkerhetsutrustning på bryggor, badstrand och vid bastun, så nu har vi 
höjt säkerhetsnivån till en som motsvarar ”säker hamn” rekommendationen.

Vi hade under några veckor problem med att avloppssystem blev fullt, när vi till sist hittade 
problemet var det superenkelt att fixa (utan att gå in på några detaljer).

Vi hade nöjet att ha en ny kioskansvarig, Maja Sandberg, hon och hennes team skötte kiosken
på ett utmärkt sätt, den var frekvent besökt av både medlemmar och folk utifrån som alla 
uppskattade att vi har en kiosk på området.

Under den varma perioden i juni var klubbis välbesökt av folk utifrån vilket ledde till ett antal 
incidenter såsom belägring av solbadare på bryggorna, badare mellan bryggorna och otillåten 
ombordstigning av båtar. Detta ledde till att vi tvingades till drastiska åtgärder såsom att ställa
ut bockar med förbudsskyltar på samtliga bryggor, detta hade en positiv inverkan på de 
oönskade beteendena och miljön blev lugnare.

Under december påbörjades slutligen renoveringen av klubbhuset. Hela köket, diskrummet, 
duschrummet revs. Ny toalett byggd vid stora entrén, Ny VVS och EL, nya golvmattor och 
väggar i nämnda rum, bl.a. har vi låtit återställa den ursprungliga pärlspontpanelen på 
väggarna i köket och målat den vilket blir väldigt vackert, nytt innertak samt nya köksskåp, 
bänkar och vitvaror. Vi räknar med att bygget skall vara klart under april.


