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Årsrapport fra havnekomiteen 2022 

Havnekomiteen 2022 har bestått av følgende medlemmer: 

Ole Peder Bjørsom, Hein Lindquist, Brede Verket, Håkon Jensen, Asbjørn Røiseland og 
Christian Madsen. 
Håkon Jensen slutter i havnekomitéen, han erstattes av Jesper Jensen som har vært medlem 
i komiteen siden i høst 

I tillegg har Bjørn Avdal hatt teknisk ansvar for travellift.  

Utsett/opptak av båter 

Årets felles utsett og opptak ble gjennomført som planlagt. 

Sjåfører på lift 2022 har vært: Bjørn Avdal, Svein Werket, Svenn Erik Hansen, Christian 
Madsen og Trond Jensen 

I tillegg har det vært medlemmer fra HK til stede alle dager ved felles utsett og opptak 

Dugnader 

Dugnader fikk utført de vanlige sesongbetonte oppgavene. Her har medlemmene i HK 
deltatt med organisering og tilstedeværelse. 

HK har også hatt egne dugnader og utført oppgaver som ikke har vært oppsatt på ordinære 
dugnader. 

Utbedringer etc.  2022 

• Diverse reparasjoner og normalt vedlikehold er utført.  
• Flytebrygge for utsetting av joller er lagt ut på havneplass 155. Planen er at 

jollecontainer skal flyttes ut der flytebryggen ble lagt ut 
• Travellift er prøveløftet. 
• Vekter for fremtidig prøveløfting er kjøpt inn. 

Havneplasser 

Havnens dybde kombinert med bredde gjør at havnen nå er belastet maks mht. bredde og 
dybde på større båter 

For båter med moderat bredde/dybde er det nå ingen venteliste. 

Det er flere nye medlemmer på plass med båt 2022. Noen med fast plass og noen med 
sesongleieavtale 

Det vil i 2023 som i 2022 kunne bli leid ut sesongplasser til motorbåter om det er ledige 
plasser. 
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Gjesteplasser. 

 
Vi står som gjestehavn, men det har ikke vært det store besøket. Vi tar imot dem som ønsker 
om vi har plass. Så kommer det besøkende og spør om plass, henvis dem til havnesjef så 
ordner det seg nok. 

Service løft. 

Det har vært foretatt et antall serviceløft for bunnstoffing og polering, dette har gitt bra 
inntekter. 

 

Mål for 2023 

• Alle båteiere må være sitt ansvar bevisst for å holde orden og ikke forsøple 
havn/opplagstomt. 

• Vask av båt må kun foregå med stengbar spylespiss! 
• Den enkelte må fortsette med korrekt bruk av miljø kontainer. 
• Bedre lys på Løkta er bestilt 
• Brygge ytterst på landsiden skal støtter under brygga utbedres 
• Rekkverk ytterst på sjøsiden må utbedres 
• Det er diverse synkehuller som må utbedres 
• Utsett 2022 starter lørdag 22.april om vær og isforhold tillater det. Bobleanlegg opp 

15.april 

 
 
Ole Peder Bjørsom 

Leder havnekomiteen 


