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Minnesanteckningar från besiktning av Slipen i Arilds Hamn 2010-05-10 kl 13.15.
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Arilds Hamnfrrening
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Konstaterades att arbetet med attläggaplätar på löst liggande makadambädd avslutats.

Konstaterades också att HK skall genomftira de av Hamnftireningen foreslagna åtgärderna.

De iir:

l. Kapning av plåtarna i en linje som utgår från mitten av flybryggans pontoner.
2. Kapning av stålplåtens sida så att flytbryggans pontoner går fria vid sjö och lågvatten.
3. Borttagning av all makadam liggande utanftir stålplåtarna.
4. Påsvetsning av vertikal stålplåt'som ändstöd ftir stålplåtar och makadam.
5. Svetsning av de 8 furkants bultar som håller plåtarna på plats. Avrundas så att inte

krabbfiskande barn och sjösättande vuxna skadar sina fotter.
6. Fasad ekstock läggs for att eliminera skarven mellan slip och plåt.
7. Ny sjösättnings ekstock läggs i slipens nuvarande ränna så att båtar som sjösätts kan glida

utan brytande nivåskillnader.

Arbetet skall utforas så snart NCC:s underentreprenör är tiltgåinglig men senast innan
sommarsäsongen börjar den I juni.

Hamnfrreningens åsikt är fortfarande att den under plätarna liggande makadamen även behöver
sidostöd ftir att forhindra att den forflyttas vid storm. Göran Olofsson ansåg att någon sådan risk
inte ffireligger och om det ärdå skulle ske så åtgardar man det då

Hamnftireningens åsikt är också fortfarande att den valda lösningen med stålplåtar på löst liggande
makadam, även efter dessa åtgärder, är en siimre och mindre e,stetiskt tilltalande l<lsning iin den
betonggjutning som HK ursprungligen utlovade. D.v.s. att den skulle ha varit av samma slag och
standard som i kommunens övriga hamnar och dåirmed mer passande med hiinsyn till den unika
miljö som Arilds Hamn utgör..
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