
 

 

Havnesjefens rapport 2019 
 
Vi har 8 utmeldinger men stadig nye medlemmer kommer til. 
Pr. 30.09.19 har vi fått 24 nye medlemmer. 13 stk har gått inn med innskudd. 
 
Foreningen har fått 3 stk nye båter i 2,4 M ,så nå er de 9 aktive seilere. 
Kjekt å se de på fjorden tirsdagskveldene. Seilerne arrangerte NM i september med 
god deltakelse og flott omtale i Sola bladet. 
 
Permanent strøm til kranen blei ferdigført uka før NM. 
 
Som vanlig ble det utført dugnader vår og høst. Gangvei på brygge 1 og 3 er snudd 
og dette ser ut til å fungere greit.  
 
Spyling av brygger  og skraping av flyteelementer er arbeid som er årvisst. 
Det blei satt opp fugleskremsel på brygge 2 og 4 ,fungerte i 14 dager før  endene 
inntok gangveier igjen. 
 

Ellers er det gjentagende problemer fra tidligere år. 

 
I høst var det kun metallsjakler i bruk på 3 plasser, 
disse blir fjernet av foreningen på dugnad i høst. Vi hadde en runde også i vår. 
 
Når det gjelder fortøyning og strekkavlasting er det mye bra. De som ikke har alt på 
stell har fått rød lapp med påminnelse om å ordne opp.Vil oppfordre alle til å 
stramme opp fortøyninger slik at vi ikke får skade på båt eller brygge. 
Savner også merking på en del hengere. 
Det blir trangt på opplagsplassen så det er viktig at hengere blir satt tett. 
Har ikke fått melding om tyveri i havna i år. 
 
Sjekk fortøyninger ekstra ved melding om dårlig vær. 
 
På sensommeren hadde vi ei helg med mye vind, Bjørn og Walter måtte sikre bå-
ter. Dette er båteiers ansvar , så her må eiere ta ansvar selv. 
 
Kontordagen er det Walter og eg som har tatt oss av i år også. 
 
Som havnesjef er eg fornøyd med sesongen og synest havna fungerer bra. 
 
Arvid Johnsen 
Havnesjef. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


