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Ombyggnad av Framnäsviken  feb. 2016 (Nr: 4) 

Information till boende    

Hej! 

Efter en relativt kort vinter börjar vi känna och se vårtecken runt Framnäsviken 

vilken gynnar våra pågående betongarbeten. 

Säkerhet: 

Tack och lov har vi klarat oss från allvarliga arbetsolyckor, bara en liten incident 

med en snickare som gick genom isen när han höll på med renovering av 

småbåtshamnen. 

Han trampade snett på en litet flytetyg som han stod på, hade flytväst på sig 

men p.g.a. ett riktigt dop fick han helt nya arbetskläder efter ett par timmar. 

 Pågående arbeten: 

Efter en långdragen grundläggning (p.g.a. mycket tjockt lager av lera under 

vissa sektioner) har vi kommit igång med gjutning av nya kajen och kommer 

enligt planering att gjuta varje vecka. 
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Dykarna formsätter nya kajen,,  den redan gjutna delen på södra sidan syns i 

bakgrunden! 

 

Ingjutning av spont i ”krönbalk” 
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Tidplan: 

Under februari månad stötte vi på ett oväntat problem under vatten nämligen 

gamla rustbädden under kajen som stack ut utanför kajhuvuden trots att gamla 

ritningar visade att den slutade jämns med betongen. 

Vi fick riva bort den sega rustbädden bit för bit för att kunna komma fram vilket 

gjorde att produktion tidsplanen försenades med ett par veckor. 

Nu jobbar vi hårt för att ta in den förlorade tiden. 

I vilket fall som helst kommer vi kontakt med hamnkaptenerna se till att  

Båtsäsongen är räddad på ett eller annat sätt. 

Hamnkaptenerna kommer i god tid planera sjösättning av era båtar. 

I dagsläge ser tidsplanen enligt följande ut: 

Mars-april 

• Gjutning av nya kajen på södra (småbåtar) och västra (storbåtar). 

• Renovering av norra småbåtshamn. 

Mitten av april 

• Sjösättning av småbåtar 

April-maj 

• Kajkompletteringar (avvisarverk &,,,,) 

Maj-Juni 

• Pågående arbete med storbåtshamn 

• Finplanering av kajområden 

Juni 

• sjösättning av storbåtar 

• Finplanering av kajområden 
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