
ORIENTERINGSMØTE 30.NOV.22

Nytt anlegg - for neste 40 år - Høyanger 

Båtforening 



ILLUSTRASJON



INNLEDNING

• 8.feb 22: Flertall for at styret og prosjektgruppe skulle jobbe videre med 

«opprusting av molo» prosjekt.

• Vi hatt mange møter med kommune, HNU og private aktører.

• Opprettet kontakt med andre båtlag og utstyrsleverandører.

• Forlenget festeavtale til 40år og fått inkludert i avtalen feste på et naust.



FIRE STORE HOVEDPUNKTER

• STABILISERE ØKONOMI 

• PLANLEGGE VEDLIKEHOLD

• DUGNAD

• ORGANISERING



TILTAKSPLAN - NESTE 5 ÅR

• Målsetting er å ruste opp 
Skjeggestranda,  å skape rom for 
aktiviteter som blir en myldreplass 
for andre enn de som har båt i 
anlegget.

• I tillegg å sette Høyanger på kartet for 
Båtturisme på Sognefjorden…Vi 
ønsker å etablere NYE Høyanger 
Gjestehavn….Ny Betongkai – Nytt 
Servicebygg – Nytt offentlig Toalett og 
tilrettelagte areal som kan brukes til 
ulike aktiviteter – Gapahuk vendt mot 
Skjeggebu og Grillplasser.



TILTAKSPAKKE 5ÅRSPLAN ( 14 UAVHENGIGE PUNKT)
0 : Utkjøringsrampe Småbåter.

1 : Ladestasjon EL- Båter.

2 : Service kai / Gjeste kai – Longside.

3 : Gapahuk / Scene.

4 : Tredekke / myldreareal / Dansegulv.

5 : Tredekke Terrasse foran Skjeggebu / Grillplass.

6 : Nytt Servicebygg tilknyttet Gjestehavn, Betalingsautomat.

7 : Nytt Offentlig Toalett med egen inngang, tilknyttet Servicebygg.

8 : Utfylt areal, steinsatt mot sjø foran Gult Naust, Myldre/Badeplass…Flytende Stupebrett?.

9 : Parkeringsareal redusert til adgang inngangsparti Skjeggebu.

10: Adkomst Gangveier - Kaier – Gjeste kai tilrettelagt for rørslehemma.

11: Gjestekai plass for 8 – 10 stk gjestebåter med vann/strømposter.

12: Utsiktsplass Kveldssol (gamle Havbris) ryddes skog og etablere gml sti opp.

13:Plassere gml Betongkai som Gjeste kai Vinter i smult område, inn mot Kolalager.

14: Gult Naust tiltenkt ulike aktiviteter, maritime hobbyer kajakk – Kano – garnfiske mm



SANNSYNLIGE UTFORDRINGER

Som tiltaksliste viser blir dette krevende å få på plass…..anslag er 
minimum 1500 - 2000 dugnadstimer fordelt over 3 – 5 år fordelt på de 

som er villig til å stille på dugnad…

I tillegg er et grovt anslag kostnader 3.5 – 3.9 mill...

Dette må bli et spleiselag for Høyangersamfunnet………….Korleis kan 
vi klare dette ….??? 

Utfordring nr 1: Sikre båthavn, kaier og båter.



FORANKRINGSPLAN - FORUTSETTER 

GODKJENNING FRA KOMMUNEN

Høyanger Båtforening arbeider med plan å Skifte ut eksisterende kaiannlegg med Nytt utstyr.

Det blir å erstatte dagens kaier stålkonstruksjoner, dette med Betongelement kaier og utliggere i stål.
Nye kaier vil ha tilnærmet samme ytre mål som dagens 2 stk a ca 60 m.
Nye kaier er betydelig tyngre,  i tillegg har båtstørrelse økt betydelig siste åra.

Dette medfører nye undervannsforankringer som vil strekke seg lenger ut i Havnebasseng.

Plan er å Montere nytt anlegg medio 2023.



FORANKRINGSPLAN - FORUTSETTER GODKJENNING 
FRA KOMMUNEN



INVESTERINGSMODELL – UTFORDRING?

• I brev sendt ut i oktober la vi frem en modell. 
Vi fikk ikke den responsen vi hadde håpet 
på. Dette var også en av årsakene til å 
ekstra ordinært møte ble utsatt.

Ny alternativ modell. Den enkleste modellen 
med tanke på ikke å totalt endre dagens 
vedtekter.

• Øke innskuddet på kr 6000 med 25000 
kroner. 

• Eksisterende medlemmer med fast båtplass 
må inn med 25000 kroner 

• Nye medlemmer som skal ha fast båtplass 
må inn med 31000 kroner



BESKRIVELSE FINANSIERING NYE BETONGKAIER

Alle medlemmer betaler inn depositum – kr 25 000

Differensiert årlig leie relatert til båtstørrelse;

0-15 fot

16-20 fot

21-29 fot

30-40 fot

Ved opprustet kaianlegg er det forventet at utgifter til årlig vedlikehold blir sterkt redusert – anslått 
betydelig lavere.

Vi har pr dags dato 68 båter i anlegget. Dette vil gi foreningen kr 1 700 000

Ved 58 båter – kr 1 450 000

Ved 40 båter – kr 1 000 000



BESKRIVELSE FINANSIERING NYE BETONGKAIER

Noe av hensikten og grunnideen med prosjektet er å ruste opp området, redusere årlige 
vedlikeholds omkostninger, og å redusere årsleie – som mange synes er for høy.

En erkjennelse av å ha båtplass koster. Alle medlemmer har like stor glede av hele anlegget –
ikke bare ens egen kaiplass

(Anlegget dvs: opplagsplass – utkjøringsrampe for småbåt – klubbhus – renovasjonsordning –
strøm og vann – parkeringsareal osv..)

Ved denne modellen blir det mye enklere å bytte plass/båtstørrelse/årlig leiepris



ORGANISASJONSPLAN - HAVNESTYRET

Dagens havnestyret består av:

• Havnesjef – leder

• Kransjef – Nestleder

• Skjeggebustyrer – Styremedlem

Foreslått tillegg: 

• Bas1 – styremedlem

• Bas2 – styremedlem

• Bas3 - styremedlem



ORGANISASJONSPLAN - HAVNESTYRET

Organisasjonsplan (tillegg & gammelt):

• Utnevne en bas per pir (3 personer totalt)

• Bas’en er ansvarlig for planlegging og organisering av utførelse av dugnad på sin pir (1,2 
eller 3) 

• Bas’en skal i Havnestyremøte - i forkant av dugnad Vår/høst legge frem nødvendige 
dugnadsoppgaver i sitt område. 

• Bas’en vil ha telefonliste av eksisterende og nye medlemmer som tilhører pir’en og plikter å 
kalle inn medlemmene til dugnad.

• Holde oppsyn med fortøyning av pir og båter. Meldeplikt til Havnesjef ved eventuelle avvik i 
henhold havnereglement.

• Skjeggebustyrer (SBS) får spesifikke oppgaver:

• SBS har i tillegg ansvar for verktøys bu. Ansvarlig for at vi har det utstyret som trengs. 
Ansvarlig for å sende utstyr til service ved behov. 

• SBS skal i Havnestyremøte - i forkant av dugnad Vår/høst legge frem nødvendige 
dugnadsoppgaver i for Skjeggebu / Verktøys bu.

• SBS har ansvar for organisering av grasklipping i området i sommerhalvåret.



ORGANISASJONSPLAN - HAVNESTYRET

• Kransjef har spesifikke oppgaver:

• Ansvar for kran, kranbu og oljebu.

• Myndighet til å fjerne båter og utstyr som ikke har løyve til å stå i området.

• Ansvar for å utnevne kranvakter samt etablere kranvaktliste for hver sesong.

• Ansvar for Organisere på en slik måte at området er ryddig.

• Komme med forslag til investeringsplan for kommende år

• Havnesjef har spesifikt ansvarsområde:

• Kaller inn til havnestyremøter.

• Sette opp dugnadsplan for vår og høst sesong i samråd med havnestyremedlemmer

• Komme med forslag til investeringsplan for kommende år.

• Holde oppsyn med fortøyning av anlegg, samt involvert med organisering av nødvendige 
utbedringer.



BLÅSE LIV I GAMMEL STORHET

FORSLAG:

• Arrangementskomite

• Holde ukentlig kaffe-samling i Skjeggebu – Fast dag og tidspunkt – Frivillige til 

avholde dette melder seg

• Jonsok aften FREDAG 23.juni – arrangement og FEST

• Oppfordrer medlemmer til å være med på planleggingen
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