SSG hamn. Underhållshistorik
1999
Pålat om den äldre delen av mastkransbryggan och lagt ett nytt däck.
Lagt äldsta betongbryggan på plats
Byggt ny trapp från parkeringen
Under sommaren blev verkstaden utsatt för en välbehövlig upprustning, fasaden reparerades och
målades, fönstret till verktygsboden spikades igen.

2000
Ny brunn till vändskivan
Lagt till de yttre delarna av vändskivan för att skydda fötter.
Köpt 80 ton grus och grusat hamnplan.
Rostskyddsbehandlat motorboden.
Underhåll klubbhus: målning mm.
Under sommaren har verkstaden genomgått en välbehövlig invändig upprustning.

2001
Oljat trappor och bryggor.
Rostskyddsmålat maststället
Sliprar och rälsstumpar vid vändskivan, nytt stickspår mot slipspelet

2002
Frilagt klubbhusen på skogssidan
Byggt terassen vid klubbhuset
Ny vattendragning in till klubbhuset
Nytt virke på slipvagnarna
Lagt nytt tak på verkstaden

2003 Björne
Rödfärgat verkstaden

2004 Björne

2005
Renoverat Svindersviks brygga
Stadgat bryggan utanför verkstaden med en vajer till en sten under lackboden
Uppgradering av hamnens elnät – Fågelholkar med jordfelsbrytare
Målat toan
Spikat ny läkt på verkstaden

2006
Lagt ut 2 nya betongbryggor

2007
Lagt ut 3:e betongbryggan
Slipvagnar ommålade
Det rostande bojkaret plastades
En del av Stora Bryggan, som ersatts med pontoner, monterades ner och började byggas upp innanför
mastkransbryggan, som underlag för ett nytt mastställ.

2008
Byggt nytt mastskjul
Byggt färdigt brygga vid nya mastskjulet av gamla bryggdäcket
Lagt ut 4:e pontonbryggan
Förstärkt bryggskarvar

2009 Erik
2010
- rivning av fasta bryggan på klubbhussidan
- mod befintlig elanläggning upp till gällande krav
- målning klubbhustak och tak på motorbod
2011
- upprätning av verkstad med wire runt gaveln mot sjön och vidare mot andra gaveln. Fäst i träd.
- utbyggnad av elanläggning etapp 1
- inköp och montering av räddningsstegar
- renovering motorbod. Alla plåtar lossade och målade. ram blästrad och målad
- rostfri kätting till bryggor
2012
- fixering mastkransbrygga med wire underhamnplan och färst i bergsöglor
- miljö - invallning motorbod
- miljö - täta lådor för vätskor i förråd
- utbyggnad av elanläggning etapp 2 - el och belysning på bryggor
- miljö - bryggor för båtbottentvätt
- rostfri kätting till bryggor
2013
- inköp verktyg
- ny diskmaskin
- el och luftvärmepump klubbhus
2014
- målning klubbhus invändigt
- nya köksskåp
- entremattor
- fönsterrenovering klubbhus
- inköp mastvagn
- utbyggnad fast brygga klubbhus
- lackering skåp klubbhus
2015
- styrning slipspel
- rivning gamla uteskåp på klubbhussida och nybyggnad skåp vid klubbhus
2016
- komplettering av styrning slipspel
- miljö - anskaffning våtdammsugare
2017
Målat klubbhusets syd- och västsida.

