
Saxemara Båtklubb  2021-08-04 
 

Renovering stugan invändigt 

Uppdatering 210804 

Hej alla båtplatsägare! 

Vi har under sommaren panelat om syd-, och östsidan av vår klubbstuga. 

Våra snickare skall ha ett stort tack för detta………..och alla som deltog i rivningen av gammal panel 

och målade ny panel. 

Vi har bytt fönster på sydsidan och ersatt fönstret på östsidan med en altandörr. Detta för att vi 

planerar för en uteplats här, där man kan grilla, sitta och umgås eller bara titta och koppla av 

(se nedan). 

Även huvuddörren på sydsidan är utbytt. 

Styrelsen vill tacka alla som hittills har engagerat sig i detta projekt. 

Nu behöver vi er fortsatta hjälp inom ramen för beslutad arbetsplikt. Arbetsdagar blir 14-15/8, 

se även vår hemsida. 

 

Det som skall göras dessa 2 dagar är följande: 

 

Utvändigt runt stugan. 

• Överblivna brädor som ligger under presenning skall stuvas på ett bra sätt samt täckas inför 

vintern. 

• Y-bommar som ligger mot norra staketet skall tas fram och besiktigas. Därefter stuvas enligt 

överenskommelse på plats. Gräsröjning behövs här.  

• Trälåda skall flyttas till norra långsidan. I denna kan vi stuva material från stugan (se nedan). 

• Plats för gräsklippare skall anordnas på norra långsidan. Vi behöver kunna låsa fast denna på 

något vis. Fundera på detta till arbetshelgen. 

• Överblivna flytkroppar till Y-bommarna skall stuvas någonstans. Dessa borde vi också kunna 

låsa på något sätt.  

• Överblivna panelbrädor som är målade med faluröd skall stuvas på stugvinden. 

 

Stugan utvändigt. 

• Stugan blev färdigmålad med rödfärg 3/8. Stort tack till er som genomförde detta! 

• Vindskivorna skall grundas och målas. Grundfärg, vit färg och penslar finns. 

• Vita knutbrädor, fönster-, och dörrfoder skall målas med vitt. 

• Fönsterbleck på sidsidan skall monteras, kommer att finnas vid stugan. 

• Underslag på sydsidan skall monteras och målas med vitt. Det finns brädor samt även 

insektsnät. Vi skruvar dessa brädor. 
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Stugan invändigt. 

• Hela stugan skall tömmas invändigt. Kartonger kommer finnas på plats. 

Dessa kartongen kommer vi förvara utomhus under presenning under tiden renovering 

invändigt sker. 

• Även bord och stolar skall förvaras utomhus. 

• Panelen invändigt skall vara kvar, vi monterar gipsskivor direkt på dessa. 

Det fattas lite panel som måste åtgärdas denna helgen. 

• Tak-, och golvlister skall demonteras. Dessa skall återmonteras, så rivning måste ske 

försiktigt. 

• Fönster och dörrar skall drevas. Isolering kommer finns. 

 

Allt material som skall kastas behöver vi lasta på släp. Tippen är öppen till 13.00 på lördagen. Hinner 

vi inte med transporten, så kan vi köra kvällstid veckan därpå. 

Ni som har släp, ta med er detta!! 
 

Ny altan i österläge. 

Styrelsen planerar för en altan mot öster vid vår klubbstuga. Här kan vi framgent grilla, umgås, eller 

bara sitta och titta på utsikten. Grill kommer ställas dit. Vår ordförande har även ordnat några stora 

limträbalkar som vi tänker göra sittplatser av, ev. ett bord. 

Altanen kommer gå ner till staketet mot båtplatserna, samt även 2m längs med hela sydsidan. Detta 

gör vi när ekonomin tillåter (kanske till våren). 

 

Ni som kan och vill deltaga i färdigställandet av vår klubbstuga kan anmäla er till nedanstående: 

Vi skulle vara jättetacksamma om ni kunde hjälpa till med att färdigställa vår stuga. 

 

Om någon har något förråd på sin tomt eller någon annanstans och som kan 

tänka sig tillfällig förvaring, så är detta en bättre lösning än under presenning 

utomhus!! 
 

Efter denna arbetshelgen kommer vi kalla till gipsning, spackling och målning invändigt. Vi kan kanske 

diskutera detta 14-15/8. 

 

Mvh. Styrelsen. 

 

 

Ni som vill anmäla ert intresse redan nu: 

Thomas.ohlsson@blixtmail.se, 0734-342328 

Tommy.johansson.54@outlook.com, 0723-641654 
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