
Halløj alle i SAS 

Så har jeg endelig nyt vedrørende spunsvæggen som jo står overfor en snarlig udskiftning.  

Projektet kører i det store hele planmæssigt. 

Vi har haft projektmøde med den rådgivende ingeniør og Kommunen for at gennemgå projektet 

inden det endelige udbudsmateriale bliver færdigt og sendt i udbud. 

Der vil nu gå 3-4 uger inden Kommunen kan pege på en entreprenør som vinder af vores opgave. 

Den oprindelige plan var at entreprenøren skulle i gang lige efter Harboe Cup. Dette nåes ikke. 

Realistisk tror jeg ikke de kommer i gang før hen ad 1. november, hvilket er helt fint for så er alle 

både taget op. 

Så snart jeg ved præcis hvilken dato der begyndes, skriver jeg igen. 

Når projektet startes op, vil stensætningen langs promenaden og parkeringspladsen blive 

repareret inden selve spunsvæggen startes op. Måske i en “glidende” overgang. 

Den nye spuns vil blive rammet ned rundt om klubhuset, beddingen og over mod roklubben. 

Roklubben får ligeledes en ny spunskant ved deres bro. 

Spunsvæggen bliver afsluttet med en hammer på toppen og fenderliste med delvis fender 

rækværk i de 2 båse, hvor væggen bliver opført. 

Alt imens arbejdet står på, vil der blive afspærret omkring “byggepladsen” i det nødvendige 

omfang. Venligst respekter disse afspærringer. 

Der vil fortsat være adgang til alle broer. Nogle af broerne (bro 1 og 2) vil få en midlertidig 

belægning i perioder. Pas på når I bevæger jer rundt på dem! 

Det kan blive nødvendigt at entreprenøren skal have et fartøj ind fra vandsiden. I dette tilfælde 

kan vi blive nød til at kontakte de berørte bådejere og bede dem flytte båden i en periode. I vil 

blive kontaktet i god tid hvis eller når det kommer på tale.  

Entreprenøren har fået lov til at benytte klubbens multirum og toiletter nedenunder.  

Byggeprocessen vil blive selvstendigt forsikret i tilfælde af følgeskader på eksempelvis klubhus 

eller andet.  

Jeg glæder mig til at komme i gang så vi igen kan få klubben til at ligne sig selv og uden fare for 

nedstyrtende havnefront  ;-o)  

I er selvfølgelig velkomne til at kontakte mig hvis i måtte have spørgsmål. 

Venlig hilsen 

Ulrik 

 


