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Bryggekomitéen har avholdt 10 møter, gjennomført 5 dugnader og 100 mann har vært i sving. 

 

Hovedarbeidet i år og fjoråret har vært utbedring av Steinbrygge og vi har innhentet tilbud fra 3 

entreprenører, hvorav det ble «Bryggeentreprenøren» som ble valgt. 

Steinbygga har vært svært utvasket i skvalpesonen og vi har fått fornyet hele brygga med 

betongsokkel og tredekke. 

Bryggen er utbedret i 2019 for kr 480.000 og i 2020 for kr 580.000 sum kr 1.160.000. 

 

Hele bryggeanlegget krever fortløpende ettersyn og vedlikehold, slik at alle deler fungerer om de 

skal og høstdugnaden 2019 ble gjennomført etter planen. 

 

Våren 2020 var starten på Corona epidemien.  

Redningsselskapet ville ikke ha folk på sjøen og Staten ville ikke ha folk på hyttene. 

Vi anså det som svært viktig å få ut bryggeanlegget, slik at båten kunne få en plass som 

rekreasjonskilde.  

Det ble etter dette ikke gjort ytterligere dugnad av frykt for mulig smitte. 

 

Båtforeningen har vært på Søm i 42 år, små trær har blitt lange og vi har foretatt en forsiktig hogst i 

randsonen rundt parkeringsplassen på ettersommeren. 

 

Dugnadene våre fungerer stort sett bra, det er hyggelig, og vi blir kjent med hverandre. 

 

Hovedarbeidet i 2021 vil bli fornyelse av Pir II, bryggen er nå 20 år gammel og må fornyes mens 

den er salgbar og før den representerer et avfallsproblem.  

Ny Pir II vil bli betong og 60cm bredere enn eksisterende trebrygge.  

De store båtplassene (type F) på Pir II vil få fortøyningsbommer på 8 meter mot nåværende på 6 

meter. 

 

 

Budsjett brygge 2021 

Sak sum 

Pir II,  fornying til betongbrygge (bredde 2,7m) Kr 2.850. 000 

Redningstiger  «        40.000 

Nye LED lysarmaturer på vei og p-plass  «        50.000 

Uforutsett «       200.000 

Salg av gammel brygge Kr   -120.000 

Sum Kr 3.020.000 

Kontantbeholdning høsten 2020 kr 2,6 mill. Inntekt vår 2021 kr 1,0 mill. 

 

 

Bryggekomiteen ved: 

Tore Senum, Torfinn Thygesen, Ole Ingulstad, Atle Carlsen. 

leder Åge Holm Okt. 2020 


