Gårda Brygga Ekonomiska Förening

Medlemsinformation
Nedan följer en sammanfattning av status på Gårda Brygga hamn hittills största
investering någonsin.
Som ni säkert redan har kunnat konstatera och som även presenterades under
föreningens årsstämma, så är nu, sedan den 18 februari, hela grundkonstruktionen
av nya piren klar och därmed är allt vattenrelaterat arbete med nya piren färdigt.
Vad kvarstår då att genomföra?
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Processen med bygglovsansökan för byggnation av fyren pågår.
Betongbeläggning med armering på ytorna ovanför bryggdäcket genomförs
efter byggnadsnämndens beslut om fyren. Blir det ett positivt beslut så byggs
fyren först och därefter gjuts markytorna, blir det ett negativt beslut så återfylls
hålet för fyrfundamentet och därefter gjuts markytan.
På utrymmet mellan träbryggan & stenslänten av piren kommer det att gjutas
en klack som löper utefter bryggans hela längd. I denna klack kommer det att
gjutas in (vertikalt) kraftiga öglor för stormförtöjning.
Bryggan har fått 5 fina el & belysningsstolpar varav den första på bryggan
även är en vattenpost.
Betongfundamenten för räddningsplatsen vid övergången gamla/nya piren är
under tillverkning och kommer därefter att läggas på plats med tillhörande
stege/stegar ner i vattnet.
Därefter läggs stor sprängsten ut på platsen med en passage med trappsteg
ner till räddningsplatsen.
ÖSS parkeringsplats vid Tribunen kommer att återställas inom kort och när
alla frekventa transporter ut på piren är avklarade så kommer berget (trpvägen till piren) att rengöras & återställas.
Flera av dom gamla bommarna som var monterade på pontonen kommer att
användas vid nya piren, dock kommer bara en av dubbelbommarna att
användas och placeras på pirens yttersta plats. Anledningen är att dubbelbommarna är 60 cm breda och stjäl helt enkelt för mycket bryggplats
dessutom anser leverantören (Pontona) att eftersom vi nu har en rejäl
stenpiren så räcker det med enkelbommar.

•

Nya bommar för nya piren & för inre delen av C & E-bryggorna är beställda
och kommer att levereras under nästa vecka. Bommarna kommer tyvärr inte
att levereras kompletta utan måste monteras av oss själva på plats i hamnen.
VI BEHÖVER DÄRFÖR ER HJÄLP.
Mitt förslag är följande:
Ni är ju alla kallade till extra stämma inne i Tribunen den 28 mars, mötet bör
inte ta särskilt lång tid.
Om ni tar med verktyg (fasta nycklar, spärrnycklar m.m.) och ett gott humör så
delar vi upp oss i arbetsgrupper och monterar ihop bommarna, det bör inte ta
särskilt lång tid förutsatt att vi blir många.
Jag hoppas verkligen på bra uppslutning annars blir det segt.

•

Det är min övertygelse att hamnen kommer att vara klar till den normala tiden
för sjösättningar.

Hälsar,
Leif
Gårda Brygga hamn

