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Vi sørger for at hytta med tilhørende brygger og bygninger holdes vedlike.  

Og at det fungerer med planlegging og vertskap i sommerukene. 

For å få dette til utføres det av gruppen egeninnsats og av foreningens medlemmer: 

 

Dugnad: 

 

Det har vært avholdt dugnader og gjennomført vedlikehold på hytta i 2012. 

I hovedsak har dette vært, foruten klargjøring, vask og rydding: 

 
 Nye senger, ny sofa og nytt TV er anskaffet til 2. etg. 

 Tram bak doen er lagt, og skal legges helt bort til hytta i 2013. 

 Flytebrygga bak er skiftet ut, og lagt ut med nye moringer. 

 Muren foran hytta er malt 

 Brygga foran hytta er støpt opp med nytt dekke/nytt skjørt 

 

Arbeid som må gjennomføres i 2013: 

 
 Hovedbrygga (trebrygga) fra ny støp og sørover må skiftes til våren 

 Nye bolter på flytebrygga bak (innfesting mot land) 

 Montere øyebolter/kryssholt på ny brygge 

 Legge ferdig tram ved siden av doen (mot tørkestativ) 

 Beslå kant med 1.5”x6” på flytebrygga bak (ene siden mot jollebua) 

 Ferdigstille skjørt på ny hovedbrygge foran hytta 

 Anskaffe stiger til flytebrygge foran hytta, og på enden mot nord 

 Vurdere å angi dybde på bryggene 

 Anskaffe betalingsterminal ! Viktig ! Mange kommer med kort – ikke cash........ 

  Vurdere bedre tilgang på strøm til gjestene 

 Brannteknisk vurdering av hytta 

 



Vertskapsukene:  

 

Gjestehavn var åpen med vertskap fra uke 25 tom uke 30, og er som alle år godt besøk av 

gamle og nye gjester. Gjestene skryter av hyttas fine havn og gode service.  

 

Vertskapene gjør en flott jobb som ambassadører, og det er viktig at dette fortsetter. 

Kaffen og en liten prat med morgenfuglene etter flaggheis, og kaffen når middagen er fortært 

er små gester som blir høyt verdsatt. 

 

Forsøk med vaffelsalg ble også godt mottatt, det kom feriegjester roende fra Merdø for å 

kjøpe vafler. Utrolig hvor godt ”poserøre” smaker i vakre omgivelser....... 

 

Tenning av griller, og kiosksalg av brus og is er høyt verdsatt av gjestene. 

Her er alltid rent og alle føler seg velkommen. Dessverre er det fremdeles noen som stikker 

fra regninga, men det kan bedres med betalingsterminal ! 

 

I sommer hadde vi også besøk av en hel liten armada i regi av Guttorm, og det gikk etter 

forholdene greit å få dem inn. Velger allikevel å anmerke at dersom det skal avholdes slike 

store ankomster må det planlegges godt, vi er en populær havn, og det er vanskelig i sesongen 

å reservere hele brygga for et helt følge som kommer litt utpå ettermiddagen 

Men for all del, det var vel god reklame for både Seilerhytta og Arendal ! 

 

Det var også litt skummelt når det blåste hardt opp fra syd å ha så store båter liggende 3-4 

utenpå hverandre på grunn av den dårlige brygga. Dette vil vi eliminere når vi får anlagt ny 

brygge, og det oppfordres til å være med å ta et tak når vi skal ta denne til våren. 

Siden den gamle betongbrygga er hevet med 15 cm, kan vi legge knekter over det gamle 

bryggedekket og bruke det som arbeidsplattform. 

 

Seilerhytta ble nok engang et populært samlingssted på St. Hans kvelden. Medlemmer, store 

og små, med venner koste seg rundt grillene i den fine sommerkvelden. 

 

Hyttekomiteen avholder vintermøte når gruppene er klare med terminlistene. Da kan vi 

planlegge sesongen med hensyn på vertskapsuker og bekrefte utleieønsker. 

Dato for vår og høstdugnader og ledige vertskapsuker kommer på hjemmesida. 

 

Kontakt Line dersom du ønsker å leie hytta, hun treffes på telf. 95921514,  e-post 

line.melhus@hotmail.com 

 

 

Ført i pennen av Torstein 
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