
1

2

3

4

25

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

19

20

21

22

23

16

17

18

24

19-22

1-13

14-18

24

25

23

Ny båtkran till klubben!

Som ni kanske har hört har klubben fått en ny båtkran beviljad. Det är hög tid då vår befintliga 
kran har många år på nacken och det har blivit dags att byta till en modernare. Den nya kranen 
blir av pelarmodell och kommer ha en kapacitet på 20 ton. Kranen kommer att ge oss möjlighet 
till säkrare och mer anpassad hantering. I samband med markarbete kommer även spolplattan 
göras större för möjligheten att husera två båtar samtidigt.

Kranen beräknas vara på plats i slutet av juli 2018. Vår gamla kran kommer därför att lyfta i 
båtar under våren medan den nya kranen kommer att ta upp båtarna till hösten.

Tidpunkten att arbeta med detta under vår/sommar 2018 är naturligtvis inte optimal, men den 
enda lösningen, så vi får anpassa oss och hjälpa till så mycket vi kan för att störningarna skall 
vara så små som möjligt. Markarbeten och kranmontaget gör att en del av våra utrymmen     
kommer vara byggarbetsplats hela våren och sommaren och begränsar framkomlighet i hamnen.
 
Se bifogad skiss. 

Brygga B och Bunkrings-
bryggan kan inte användas 
under vintern. A-bryggan blir 
platsen där vinterliggarna 
kommer att ligga.

Parkering kommer vara 
begränsad för framkomlighet, 
men bastu och återvinnings-
centralen kommer att fungera 
hela byggtiden. Man kommer 
försöka lösa elförsörjningen 
under tiden så att våra normala 
byggnader har el som tidigare. 
Dock kan det bli kortare avbrott.

Vi kommer jobba nära med kommunen och entreprenörerna under hela bygget och vi kommer 
fortlöpande försöka få ut information till Er via mail och hemsida löpande så ni kan följa bygget.

Givetvis kommer bygget påverka oss under tiden men förhoppningen är att det skall gå smidigt 
och att vi alla är medvetna, hjälpsamma och respekterar avspärrningar etc.

Vi kommer meddela vilken email adress och vilket telefonnummer ni kan använda för frågor i ett 
senare mail. Har ni frågor redan nu ber vi att ni skickar dem till: ordforande@mbktegelviken.se 
så skall jag försöka svara så snart jag kan.

Björn Gardelin
Ordförande 

Motala Båtklubb Tegelviken

Avspärrat 
område

Brygga B


