Maurnes havn, presentasjon for utvidelse

Bilde av havna i dag med 23 båtplasser på begge sider av 5x8m lange flytebrygger som er koblet sammen. Denne 40 m lange
flytebrygga gir 80 m båtplass. Flytebryggen ved enden av molo er bølgedemper og gjestebrygge.

Beskrivelse flytting av molo med ca 37 nye båtplasser

Situasjonsplan er vist i bilde over.

-

Molo utenfor kaia flyttes mot vest slik at den blir rett fra land og ut til ende.
Eksisterende brygge (5x8=40m) med utriggere på en side legges fra kai og ut langs molo. Landgang fra kai.
Eksisterende brygge plasseres båter fra 18 fot og nedover med 6m utriggere.
Ny bølgedemper kombinert med 20m gjestebrygge fra molo og mot Tre-Bo kai. 2x20 = 40 m betong brygger, hver brygge veier 37 tonn.

- Ny hoved brygge i betong :
- Alternativ 2, Betongbrygger 3stk med utriggere 3x22=66m fra eksisterende port. det gir 37 nye plasser med snittbredde på 3m.
- Omregnet i bryggemeter:
- Alternativ 2, Totalt 192m bryggeplass. Dagens brygge utgjør 80m. Det gir 112m med nye brygge.
- Pris kalkulasjon:
- Alternativ 2, Med max 10 000kr pr/m gir salg av nye plasser inn 1 120 000 kr.
Flytting av molo:
Ottar Bergersen har gitt pris på kr 250-350 tusen + mva
Marvin Hansen har gitt pris på kr 220 tusen + mva
Espen Waage har tilbud om å låne 30t maskin fra sin arb.giver i Bulldozer Maskinlag. Pris 1250kr/t ink mva og diesel.
Det påberegnes nye masser, estimert til ca 1500m3
Tar også sikte på å bygge hele moloen høyere for å være bedre sikret mot høy vannstand og storm.

Brygger:
Billigste pris og best på kvalitet er brygger og bølgedemper fra Marina Solutions.
Landganger og gjenbruk av gamle brygger og utriggere.
Vurdere salg eller gjenbruk av dagens betongbrygge/gjestebrygge.
Marina Solutions vil være behjelpelig med montasje

Forankring:
Noe kjetting og sjakler er innhentet allerede. Anker av steinknuserkjefter er også anskaffet
Gjenbruk av eksisterende anker.
Installasjonsarbeid gjøres på dugnad? Marina Solutions vil være behjelpelig med montasje

Elektriske installasjoner:
Rolec Classic Strømsøyler er tilbudt fra BRYGGERSTRØM AS. 100 000,- nok + moms
Installasjonsarbeid gjøres på dugnad
Vann:
Slange og armaturer anskaffes.
Installasjonsarbeid gjøres på dugnad.
Kort om fasiliteter:
Forsamlingshus Støa med stue, kjøkken og bad med 2 soverom
Forsamlingshus Sjøbua med minikjøkken, bad og 2 soverom
Grillbua
Egen slip for opptrekk av båter, tilgang for strøm og høytrykkspyler
Kai med kran og diesel anlegg.

Priser:

-

Øvre pristak for kjøp av båtplass settes til 10 000,- pr meter bredde.(bruttomål)
Fordeling mellom innskudd og lånefinansiering blir 50%-50%.
Medlemskap i MFSF kreves for kjøp av båtplass, kr 250 pr for medlemskap.
Depositum ved inngåelse av kjøpekontrakt settes til kr 10 000.
Båtplass må betales i sin helhet ved bestilling av bryggeanlegg (krav fra banken).
Årsleie på båtplass: kr 3000 på ny brygge og kr 2000 på eksisterende brygge langs molo.

Marina Solutions blir trolig leverandør av brygger og bølgedempere. www.marinas.no. De var best på pris og kvalitet.
Det er hentet inn tilbud fa ca 8 forskjellige leverandører, lokalt og eksternt.
Bølgedemper 3,3x20m 1,6m høyde

Brygge 2,7x22m

0,9m høyde

