
Lista över stora och små åtgärder som behöver göras i Hovås hamnen
2018 tii 2022 föör at behåiia och föörbätra hamnens värde samt skapa
mera kundvärde.

- Underhåiiet av sjöbodarna som idag har rutna föundament åt iandsidan.
- Beiysning på bryggor, parkering och hamnpian i mycket dåiigt skick. Vi 
har tom sönderbiåsta armaturer som inte iagats och som sjäivkiart inte 
föungerar. Övergång tii driisäkra LED-iampor et önskemåi.

- Haia och dåiigt underhåiina bryggor där bia bärande baikar är buitade i 
rutna stoipar. åånga och iånga buitar är dessutom sönderrostade. 
Bryggorna med tvärsgående brädor i mycket dåiigt skick. Gäiier B-, C-, D- 
och E-bryggorna som dessutom ”svajar” betänkiigt vid hårt väder. 
Avsatsen vid B15 är tx på väg ner i vatnet.

- Bommen har inneburit en väsentiig föörbätring när det gäiier at 
föörhindra ”oväikomna besökare”. De tar sig i stäiiet in vid det trasiga 
staketet vid gruspian som måste åtgärdas.

- Joiiesiipen bör rensas upp iiksom den föd tennispianen som skuiie kunna 
tiifööra nya och inhängande traiierpiatser.

- Enkia traverser i mastskjuien som fnns i övriga hamnar
- Eistoiparna på uppiäggningspiatsen oia trasiga i föundamentet och bör bii
flera iiksom vatenposterna   ait. iängre siangar nnår idag endast ca 50  
av upptagna båtar)

- Genomströmningsröret vid A-piren siter föör högt viiket innebär at 
vatenkvaiitnn innanföör biir dåiig, föramfööraiit vid sommarens iågvaten.

- Ny signaimast! Tyvärr siängdes de handsmidda besiagen när masten togs
ner föör några år sedan. Vi ser föram emot en ny signaimast med de föästen 
som föortarande fnns kvar och är föunktonsdugiiga.

åindre åtgärder som kan genomfööras under kommande vintersäsong:

- Toppmåia aiia nya stoipar med vit föärg av två skäi; då suger ändträt inte 
upp vaten och rutnar och hamnen föår et mycket treviigare utseende. 
Se biföogade biid som tyvärr är en aiitör vaniig syn i dagens hamn.



- Rensa bort skräpigt täitörråd vid inföarten tii skrabbföörrådet
- Ta bort hög med grus som samiades upp i våras och nu iigger vid utarten
av skrabbföörrådet.

- Stensätningen upp tii parkeringen föörstördes av en iångtradare föör två 
år sedan   bör rätas tii.

- Got om ”pot håi” i asföaiten som bör föyiias igen.
- Skruva föast iöst sitande brädor på bryggorna, ev. med föörstärkning 
underiförån.

- Kapa de nedersta pinnarna på mitkonsoiien i mastskjuien så at det går 
at köra med mastkärran in i skjuien.

- Eiementen i vaktstugan   et är heit trasigt och et föungerar dåiigt. Biev 
iovade åtgärder föör ca et år sedan!

- Krokarna som håiier de iånga och uppskatade båtshakarna, bia vid 
mastkranen sönderrostade och bör snarast bytas ut

En oia stäiid föråga tii oss i Styreisen i HABK är fööijande; det tar ca 2.5 månader 
at sjösäta båtarna i Hovås och ca 2.5 månader at ta upp båtarna. Lägg tii en 
dryg månads semester så återstår i aiia föaii föem månader som skuiie kunna 
användas tii underhåii och skötsei av hamnen. Hur tycker Greföab at vi skaii 
svara våra mediemmar?


