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Hindre undergraving under betongplate og planlegge understøping av plate.
Mudring i indre basseng.
Evt.

Referat:
1. Hindre undergraving under betongplate og planlegge understøping av
plate.
Det ble foretatt en inspeksjon av bryggefront og betongplate. Dette ble gjort med tanke på hvordan
man skulle forhindre at overvann vasker ut massene under plate og hvordan betongplate skulle
understøttes der hvor massene er skylt bort. I den anledning ble det også oppdaget at selve spunten i
front av kaikanten ser ut til å kollapse øst for krana. Basert på det vi kunne se virker det som om det
over tid har vært en horisontal forskyvning i bunnen som dytter sjøbunnen ut. Denne forskyvningen
ser ut til å være i størrelsesorden 20 cm. Til slutt har belastingen på sveisefester i toppen av spunten
mot betongplatens frontjern blitt så stor at disse har røket og gitt en forskyvning på 5-10 cm.
Styret vil dels bore noen hull i plata for å undersøke omfanget av utvaskingen og vurdere å etablere
en drensrenne på oversiden av plata.
Styret vil også engasjere en rådgiver (geotekniker) for å finne ut hva man skal gjøre med
bryggefronten.

2. Mudring i indre basseng.
Det har rent såpass mye masser ned i vannet at det nå er så grunt at det er vanskelig å sette ut båter
på lavvann. Det bør derfor graves opp igjen en del av dette for å gjenopprette opprinnelig og
tilstrekkelig dybde slik at foreningen kan drive med sin virksomhet.

Skjærviken båtforening
3. Evt.
Elektriker har vært og feilsøkt på nesten hele det elektriske anlegget på brygga. Han vil komme tilbake å
feilsøke resten, men kan allerede nå fortelle at det må et større vedlikehold til.

