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Havneledelsen har bestått av Yngvar Olsen (leder), Roger Nandrup Pettersen, Trygve Barbøl, Reidun
Guldhaug, Tor Inge Johnsen, Hans Petter Pettersen (sekretær), Hans Petter Steine Olsen og Steinar
Gulbrandsen
Havneledelsen har hatt 3 styremøter med saker knyttet til oppgaver i havneanlegget, på Torskholmen
og forskjellige vedlikehold i brygga, dugnader, og sommerens aktiviteter. Havnevert funksjonen, har
fungert godt for våre gjester i havna. Det er nå 17 leietakere. Ingen leiekontrakter er sagt opp i 2014.
Jevnlig informasjon til leietakerne sendes via e-post. Det har derimot vært flere som ikke har benyttet
plassen sin, noe som har ført til omdisponering av benyttede båtplasser.
Dugnader. Det faste dugnadsdagene (3 vår – 3 høst) omfattet for- og etterarbeid med båter og
bryggeanlegget. Bruk av liste for leietakernes egen registrering av deltakelse på dugnad fungerer greit
og vi fortsetter med dette. Hvem som helst har mulighet til å gjøre en jobb, om de har tid og lyst. I
tillegg til leietakerne er det enkeltpersoner som stiller opp for forskjellige oppgaver. SMAL har også
ansvar for arbeid i uteanlegget og blomsterbed rundt hovedhuset. Her nedlegges det mange
arbeidstimer i løpet av vår, sommer og høst.
Økonomi. Det har vært en aktiv sommersesong med mye besøk i havneanlegget. Dette har ført til fin
økning i omsetningen i bryggekjøkkenet.
Solbuktaloggen. Dette året er det ikke laget og sendt ut loggen. Det er allikevel skrevet og vist noe
av aktiviteten i havneanlegget på hjemmesiden for Solbukta. www.solbukta.no . Nettredaktøren Martin
Gulbrandsen ønsker fortsatt å få bidrag til disse sidene f.eks bilder og referat fra opphold på Solbukta.
E-postadressen hans er magul@live.no	
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Samlingen 2.påskedag er tradisjonen der flere generasjoner samles, med grillmat og godt humør.
Det var fint vær, og en fin samling ute.
Maritim kulturkveld i Solbukta i fokus-uka i oktober er på fredagen. I år var det konsert med Gaiter
gruppa Faith vocalband. Det hadde vært stor oppmerksomhet rund denne konserten i mediene og det
kom et stort publikum. Det sies at aldri har det vært så mange mennesker inne i salene på et arr.
tidligere En fantastisk konsert og kveld. kveld. Salg av kaffe, vafler, gulasjsuppe og kjøp av lodd bidro
til et godt resultat for Solbukta.
Sommeren i Havneanlegget. Det ble en aktiv sommer med til tider mange besøk av gjester fra lands
og til vanns. Fordelingen av vertskapsfunksjonen fungerte godt og vertskapet er av stor betydning for
våre gjester. Flere gode tilbakemeldinger. At Havneverten er ute i anlegget, og tar en prat med folk
som kommer i båt eller til fots betyr som sagt mye. Bryggebua er et godt samlingssted, verandaen
innbyr til en prat og kontakt. Det var mye godt vær i sommer noe som gjorde sitt til at folk kom og
trivdes. Mange er fornøyd med stedet, enten det er gjester eller hyttefolk som benytter våre fasiliteter.
Under skjærgårdsferien var plattingen utenfor bryggekjøkkenet flittig brukt på kveldene til prat og
hygge. Med konsert i brygga på onsdagen ble det en veldig flott uke for den enkelte med gode
opplevelser ute om dagen og på samlinger om kveldene. De fleste av deltagerne bodde inne, men
noen sov i båt. Det var også dagsbesøkende hver dag.
Havneledelsen ønsker å understreke at samspillet mellom ledelse, båtplassleietagerne og Solbukta
fungere godt . Ved et godt samspill gir det inspirasjon og glede over å ha båt i havna og kunne bidra
for Solbukta med tjeneste både for drift og det å møte gjester som kommer hit. Vårt viktigste arbeid er
den direkte kontakt i samtaler med mennesker som er innom havneanlegget. Med så mange som
deler den oppgaven er Solbukta gjestehavn en unik plass å komme til. Havneledelsen har et sterkt
ønske om at flere kan være med i dette kontaktarbeidet i tillegg til havnevertskapet.

Solbukta, 5. februar 2015

Havneledelsen v/ Yngvar Olsen, leder	
  

