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NOTERINGAR FRÅN MÖTEN MED PONTONGRUPPEN
Datum:
Deltagare:
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2018-09-04, kl. 19.00
Monica Stendahl (MS), Mikael Lippert (ML), Irma Rosenberg (IR) (vid besök vid
Lambaröbryggan, punkt 1-7), Robin Rindestad (RR), Yngve Morein (YM)
Vid Lambaröbryggan samt hos Monica Stendahl, Lambarö

Genomgång av protokoll från egenkontroll den 2018-08-25.
Beslöts att fundamentet i trä som grindpartiet och grinden är placerad på måste
bytas ut. Nytt fundament ska bestå av några brunnsringar och en träkonstruktion
som grindpartiet skall placeras på.
Beslöts att ML tar in pris på brunnsringarna. Transport i egen regi.
Noterades att medlemmar ska kallas till arbetsdag för att utföra arbetet.
Beslöts att taggtråden runt grindpartiet skall bytas ut då den är rostig och intryckt
mot grinden. ML tar in pris på taggtråd.
Beslöts att reparera det nödvändigaste på spången i samband med nytt grindparti
och utvärdera ytterligare reparation alternativt byte under nästa budgetår,
sommaren 2019.
Beslöts att botten runt grindpartiet och båtplatserna närmast grinden måste
rensas från sten för att kunna placera nytt fundamentet samt underlätta
för båtplatsinnehavare vid tilläggning. Noterades att medlemmar ska kallas till
arbetsdag för att utföra arbetet.
MS informerade att kontakt tagits igen med Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning för att arbetet med rensning av träd och grenar skall färdigställas.
Beslöts att ta in offerter på nytt lås till Båtsällskapet. ML och MS tar in offerter.
Beslöts att utöka Båtsällskapet med tre nya bojplatser på nocken på betongpontonen. Nuvarande spontana tilläggning av båtar skadar både båtar och ybommar. MS har tidigare fått besked från Idrottsförvaltningen/Mikael Nyström att
de inte har några invändningar mot att vi använder nocken för båtplatser.
Under vintersäsongen kommer bojarna och y-bommarna runt nocken att tas upp
då behov att kunna förtöja på nocken är stort.
ML tar in pris på tre nya bojar och bottenringar samt bojar som ska ersätta
nuvarande trasiga.
Beslöts att måtten på brunnsringarna skall vara 300 mm höga och diametern c:a
1180 mm. Det behövs sannolikt tre ringar. ML och RR undersöker måtten vid
bryggan innan beställning.
Beslöts att arbetsdag för rensning av botten från sten ska äga rum den 15
september 2018, kl. 10.00 – 14.00. Förutom ML, RR och YM behövs ytterligare
6-8 personer. MS kontaktar medlemmar för deltagande samt ordnar med kaffe,
lättöl, vatten och smörgås.
Beslöts att arbetsdag för arbete med nytt fundament till grindpartiet ska äga
rum den 29 september 2018, kl. 09.00-15.00. Förutom ML, RR och YM behövs
ytterligare 5-6 personer. MS kontaktar medlemmar för deltagande samt ordnar
med kaffe, lättöl, vatten och smörgåsar.
RR informerade att Jakobsbergs Båtklubb säljer ut begagnade bojar då de bytt till
y-bommar. Pris 60 lit Sek 700:-/st och 35 lit Sek 500:-/st.
Beslöts att YM följer upp och om bojar finns kvar beställer YM 3 st 60 liters samt 2
st 35 liters till Båtsällskapet, totalt Sek 3 100:-.
Beslöts att på nästa möte diskutera vad vi skall göra med de tre ägda pontonerna.
Noterat av/Monica Stendahl/2018-09-09

Åtgärdat

