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Daterat 200409 
Förd : Lars Lundgren, Gunnar Johansson, Mikael Törnborg, Magnus Lindblad, Tommy Larsson 
 
Instruktion för iläggning av bommar vid Vivassenbryggan 
 
Allmänt 
Iläggning av bommar kommer att ske på egen hand pga rådande coronaläge.  
Samtliga bommar ska vara ilagda till den 1 juni och det är ditt ansvar att se till att ”din bom” blir 
ilagd. 
Perioden för bomiläggningen är månaden maj, dvs 1 – 31 maj. 
Under april månad ska lister på vänster sida av bryggan bytas, då dessa är utslitna. Med de nya 
listerna blir förtöjningen av båtarna säkrare. 
Om du vill lägga i din båt tidigare än 31 maj kan det hända att du får lägga i båda bommarna. 
Av vikt att du får hjälp av grannar, bekanta etc för bomiläggning för att detta ska lösa sig på bästa 
sätt, helst bör man vara tre personer. I de fall du absolut inte kan lägga i din bom, kontakta 
bryggkommitten så får vi se hur lösa det hela med att hyra arb kraft el dyl. 
 
Den ”gamla” bryggan till vänster 
För samtliga båtplatser gäller att du har ansvaret för att lägga i den vänstra bommen på din båtplats, 
gäller på båda sidor om bryggan, se bif skiss. För vissa platser längst ut och längst in kan det vara så 
att två bommar måste läggas i, gäller båtplats 2 och 43. Anvisningar om hur bommarna ska läggas i 
framgår av bif skiss. 
Bommarna ligger i allmänhet i ordning på uppläggningsplatsen så att för den vänstra sidan av 
bryggan ligger bommarna till vänster och för den högra sidan ligger bommarna till höger.  
Dock kan det vara så att ett antal bommar har hamnat på fel sida och det gäller främst de närmast 
bryggan. 
Bommarna är märkta, viktigt att du lägger i rätt bom på rätt båtplats, då de inte är utbytbara fullt ut. 
Nummer på bommarna står på bommens framsida och då bommarna är vända upp och ner, måste 
bommarna vändas.  
Anm. Att bommarna ligger upp och ner på land beror på att bryggkommitten gör en besiktning av 
bommarna varje år och enklast att göra det om de ligger upp och ner. 
 
Den”nya” bryggan till höger 
Samtliga bommar ligger på planen vid bryggfästet. Samtliga bommar passar till samtliga platser och 
du har ansvar för att lägga i en bom och är den till vänster för båtplatsen, förutom båtplats 56 och 69 
som måste lägga i 2 bommar se bif skiss. 
Anm. Bommarna är märka med båtplatsnummer men i detta läge bortser vi från detta, då bommarna 
ligger på varandra och medför då problem att få fram rätt bom.  
 
Informationstavla 
På informationstavlan vid pumphuset sitter denna instruktion samt skiss på båtplatser och hur 
bommarna ska placeras. 
 
Verktyg, rör, saxpinnar, etc 
Verktygslåda etc finns vid pumphuset på baksidan mot sjön bakom skylten ”KABEL”. (Ligger här mera 
skyddat förhoppningsvis mot stöld) Här finns verktyg, rör, saxpinnar etc som du behöver. 
 
Kontaktuppgifter/Bryggkommitten 
Lars Lundgren 0723382312 
Mats Petré 0727298959 
Mikael Törnborg 0706962080 
Gunnar Johansson 0731611106 
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