Hoppets bryggor
Nedan följer lite historik om föreningens bryggor och de omfattande renoveringsarbete som
genomförts under åren.
Föreningen har idag tre bryggor med medlemsplatser samt en gästbrygga.
A = Lilla bryggan invid gästbryggan
B = Mittenbryggan
C = Bryggan längst in i Hoppeviken
•
•
•

B Bryggan byggdes ursprungligen med start 1967-04-30. Kostnaden var 165 kr per
löpmeter och byggdes i vanligt virke utan tryckimpregnering.
A Bryggan byggdes ursprungligen med start 1968-02-05. Kostnaden var 190 kr per
löpmeter, också denna brygga byggdes utan tryckimpregnera virke. Garantitiden för
material samt eventuella fel i byggkonstruktionen var ett år.
C Bryggan samt gästbryggan byggdes ursprungligen med start våren 1977 och
byggdes också den i vanligt virke utan tryckimpregnering. I oktober 1983 förstärkning
av 3 st bryggplintar, en krage / sokel av K300 betong gjutes på 3 sidor av varje plint.
Pris ink. Matrial 6000 kr.

Offerter på ny gästbrygga lämnades1994 71.500 kr alternativt 50.000 kr + moms.
Reparation samt förstärkning av gästbryggan utfördes 1995 i egen regi.
samt kompletterades med sten på hoppets arbetsdag.
1996-1998 förstärkning av X st bryggplintar i egen regi.
2001-08-20 2001-10-21, 2001-11-20 samt 2002-11-16 Förberedande bryggmöten.
2003-05-03 Arbetsdag förberedande arbete för betongsulor
2003-05-07 Till Ströms skrot Västberga
2003-05-10 Arbetsdag gjutning + armering av 8 betongsulor B Bryggan samt nedslagning
av 2 m rör.
2003-05-13 Borttagning av formvirke.
2003-05-17 Hoppets årsmöte 10.00-12.00 information ang. utförande samt planering av
bryggkonstruktion samt
Beslutade senaste upptagning av båtar 2003-09-15 för att därefter riva befintliga bryggan.
2003-05-17 12.30 arbetsdag gjutning + armering av 3 betongsulor A + B Bryggan samt
nedslagning av 2 m rör.
2003-05-20 Borttagning av formvirke.
2003-07-16 Avvägning samt dokumentation höjd av plintar samt betongsulor.

2003-07-22 Till Ströms skrot Västberga inköp 56 st rostfria bult, muttrar samt brickor M12
220mm
2003-07-25 Inköp betong samt 5 st gjutformar.
2003-07-28 Arbetsdag formsättning samt gjutning + armering 22 plintar.
2003-07-31 Borttagning av formvirke.
2003-08-10 Bryggmöte.
2003-08-30 Arbetsdag formsättning samt tilläggsgjutning på 2 st befintliga plintar nr. 28 +
30.
2003-09-02 Brev till Hoppets tomtägare ang. arbetsdagar.
2003-09-20 Arbetsdag lördag rivning av befintliga bryggan.
2003-09-21 Arbetsdag montering av ramvirke brygga B
2003-10-18 Arbetsdag färdigställning av ramvirke brygga B
2003-10-25 Arbetsdag rivning av ramverk Brygga A
2004-02.28 Montering av vinkeljärn, ramverk hela A-bryggan. kvarstår
formsättning, gjutning samt armering 2 plintar vid entré brygga A.
2004-02-29 Inmätning samt hjälplinjer för spikning av gångvirke brygga A samt ram dito.
2004-03-15 Brev till medlemmarna, information om bryggplatser & Bojar.
2004-03-06 Framdragning el + tillkapning 360 st. gångvirke 1800 x 45 x 170 brygga A
2004-03-07 Tillkapning 500 st. gångvirke 1800 x 45 x 170 brygga B ,inmätning entré brygga
A
2004-03-20 Provning kompressorer till spikpistol vid brygga A
2004-03-21 Mont järn reglar start av montering av gångvirke brygga A. + ink. extra ström till
kompressor.
2004-04.09 Utläggning gångvirke samt 2 st 4 tum spik gångvirke i 1/2 brygga A samt
utläggning alt gångvirke brygga B.
2004-04.13 Inmätning vinklar, gångvirke + div. spikning gångvirke brygga B.
2004-04.17 Spikning med spikpistol 1/2 brygga A samt 2 st 4 tum spik gångvirke i brygga B
spikning med spikpistol brygga B.+
Nedslagning av rör samt en st. gjutning betongsula ink. armering entré brygga A

2004-04-20 Gjutning samt armering 2 st. plintar vid entré brygga A.
2004-04-22 Borttagning av formvirke samt färdigställande av entre brygga A
2004-05-01 Allmän bryggarbetsdag. Montering av stående frontreglar samt överliggare dito.
förbättring av nerfart samt övriga vägar till bryggorna med grus ( Kross ) från
vändplan.
Fortsatt städning samt eldning efter trädfällning samt spill från bryggorna.
2004-05-02 Inmätning fästringar samt låsanordningar, hål tagning samt montering dito.
2004-05-08 Montering av nummerbrickor, som är ytbehandlade.
Det som återstår är div. förstärkningar under bryggorna samt en del. komplettering
runt bryggorna in mot land. Sen har det kommit en del önskemål att komplettera med
någon bänk mm. vid brygga A. Samt att brygga C återstår att renovera.
Brygga A Vid gästbryggan
2004-07-04 Sjösättning av nya bad bryggan.
2004-09-26 Det var en strålande arbetsdag med många deltagande. Arbetet uppdelat på 5
arbetslag.
Rivning av A bryggan , trädfällning , eldning ,
ifyllning av håligheter vägar samt upptagning av bad bryggan.
Arbetet fungerade över förväntan, vi tackar alla deltagande.
2004-10-23 Gjutning av sulor för att placera plintar på, färdigställande av brygga B in mot
land.
2004-10-24 Gjutning av plintar på sulorna Brygga B. färdigställande av brygga B.
2004-10-30/31 Spikning av regelverk samt överbyggnad Brygga B in mot land.
2005-03-25 Rivning av stenkistor brygga A innan isen går.
2005-04-09 De nya stenkistorna byggs. Allt skadat trä ovan vattenlinjen byts mot nytt
tryckimpregnerat.
2005-04-14 Monterat stående reglar samt borrade för galvade 20mm bultar samt rostfria bult.
2005-04-15 Ihop dragning av bägge stenkistorna med bult och gängade stänger.
2005-04-30 Arbetsdag nertransportering av allt virke från vändplan till brygga A
Stort tack till alla för en strålande insats.
2005-05-08 Nertransport och montage av de nya galvaniserade stålbalkarna
2005-05-22 Spikregel på inre stålbalk bultas fast.

2005-05-29 Formsättning, armering och gjutning av 7 st nya betongplintar mot land.
2005-06-04 Underbyggnad av tryckimpregnerat trä monteras
2005-06-05 Fastsättning av yttre spikregel mot Galvad U-balk, samt Uppmätning & start av
läggning av gångvirke
2005-06-06 Den inre längsgående delen av överdäckningen spikas klart
2005-06-11 Spikregel på den yttre stålbalken bultas fast. Den yttre tvärgående delen av
överdäckningen spikas samt ramen mot sjön monteras båtringar och låsringar monteras.
Bryggan klar.
2006-07-02 Monterat ramverk samt färdigställande av solplats vid slutet av brygga C.
Våren 2007 – Ombyggnad av brygga A med nya stenkistor och nya reglar och gångytor lika
övriga bryggor.
Våren 2008 – Ny gästbrygga inkl ny stenkista och nya reglar och gångytor samt en ny
badstega.

