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Flytebryggene  

2018 har vært et rolig år i havna. Utskifting av wirer i brygge A og B var planlagte 
arbeidsoppgaver, og dette er nå gjennomført. Slik jeg har oppfattet det skulle disse wirene 
vært skiftet tidligere, og et par av wirene var også mye slitt (beskyttelse skadet eller delvis 
fraværene). 

På brygge A ble det gjort endring med fortøyningen i land slik at de to festene nå er «lagt i 
X». Denne måtet å feste fortøyningen på landsiden er tidligere gjort på alle de andre 
bryggene, og nå også gjennomført på brygge A. Hensikten er at man mener å oppnå mindre 
sideveis bevegelse av bryggene. Tilsvarende endring skulle vært gjort med fortøyningen ut i 
havna. Planen var også å gjøre dette, men vi er avhengig av hjelp fra Cermaq for å gjøre 
dette. Cermaq hadde ikke mulighet for å bistå oss med dette den dagen vi jobbet med 
bryggene. Dette blir da en arbeidsoppgave for 2019, og samtidig får vi da sjekket selve festet 
i bunnen. 

Vinteren 2019 har vært litt mer «brutal» enn 2018. Først løsnet en fortøyning i brygge D slik 
at denne gled ut fra molloen og gangveien var i ferd med å bli for kort. Brygga ble trukket på 
plass og fortøyningen midlertidig festet. Her må det foretas en permanent reparasjon 
sommeren 2019. 

Så tok uværet gangveien/brua mellom brygge D og gjestebrygga. Her kom ny på plass til 
påske. Så ble det oppdaget at den ene av landfortøyningen på brygga A var løs, og det er 
også litt usikkerhet rundt det andre festet. Det er litt usikkert hvordan disse var festet. Noen 
mener at det ble gravd ned ankre i leira, men funnene på skadestedet tyder på at de har 
vært festet i molloen. Skaden er midlertidig reparert, men her må permanent reparasjon 
gjøres til sommeren. 

Det finnes også tilfeller hvor den enkelte reders fortøyning ikke er tilfredsstillende. Vi har 
prøvd å påpeke dette ovenfor de det gjelder, men nå er kanskje tiden inne for kraftigere 



skyts. I ett tilfelle har vi skade på uteligger som nok skyldes dette, og her må vi få en endring 
før neste vinter. 

Avslutningsvis må jeg nevne plass situasjonen i havna. Vi har i dag opp mot 20 personer på 
venteliste. Hvor reelle alle disse er blir litt usikkert. Det er en del av disse jeg ikke har hørt fra 
i løpet av året, men om dette skyldes manglende interesse eller realisme er usikkert. Det er 
et ønske at medlemmene ikke skaper urealistiske forventninger hos bl.a. nye innbyggere i 
bygda. Nedleggelse av hurtigbåttilbudet på Nordfolla påvirker interessen for plass i 
bryggene, jf. hytteeiere på andre siden av fjorden. 

 

Slippen  

Slipen har gått uten problemer i 2018 og vi har hatt 23 oppsettinger. Det ryktes at vi har et 
godt slipanlegg så derfor må vi regne med større pågang til sommeren. Når snøen er borte 
må vi ha en dugnad på maling av vogna. 

Vi må også ha en større dugnad på bygging av nytt slipp hus. Det gamle må erstattes med et 
nytt og litt større. Bua som vi fikk rive på idrettsbanen skal brukes til materialer. Byggingen 
må foregå uten at vi må stenge slipen 

 

Båtbua 

Båtbua fungerer som bygdas forsamlingshus. Som før leies den ut til forskjellige 
arrangement fra små møter til større begivenheter. Cermaq er en stor leietaker som bruke 
Båtbua mye. Og som vanlig var Båtbua «hjertet» under Nordfolddagan.   

Av investeringer nevnes flombelysning. Det fungerer godt selv om det kan virke blendende 
for dieselfylling for båtfolket. Videre må det stadig fornyes på kjøkkenet. Vaffeljern er 
nærmest «forbruksvare» og nye må ofte kjøpes. Nå sist måtte nye kaffetraktere skaffes på 
kort varsel. Litt svinn blir det her og der, og utstyret på kjøkkenet må suppleres. Ellers intet 
spesielt å nevne, bortsett fra gode tilbakemeldinger fra fremmende som leier huset. 

Styret 

Styret har avholdt 4 styremøter i 2018. 
Styret takker medlemmene og alle som har bidratt med dugnad eller annen form for støtte 
til båtforeningen og ser fram til en ny trivelig båtsesong.  
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