
Malvik Båtforening

Prosjekter 2020



Større prosjekter som MBF jobber med

Ideer om videre utvikling av båtforeningen de neste 1 til 10 år

1. Ny B brygge
2. Kai for oppsett med kranbil
3. Fylling for Diesel og bensin
4. Oppgradering strøm på bryggene
5. Belysning og kamera i anlegget



Prosjekt 1: Ny B-brygge
• Ny B-brygge

• E-brygge skiftes ut med 
gammel B-brygge

• kostnad ca. 2 mill. kr



Prosjekt 2: Kai

• Kai-kant for sikrere heising og 
lettere adkomst for kranbil ved 
oppsett av større båter

• Kostnad ca. 1,2 mill. kroner

Steinfylling inn mot slipp/rampe 
vil også bli utbedret slik at det 
også blir lettere/sikrere å sette ut 
båt på henger.



Prosjekt 3: Diesel og 
Bensin

• Diesel og bensin container 
med betalingsterminal

• Kostnad ca. 1 mill. kr



Prosjekt 4: Strøm på 
bryggene

Oppgradering av el-anlegget 
på bryggene

• Kapasiteten i anlegget i dag 
(3x63A) er 25 KW.

• Oppgradering vil gi 
kapasitet på (3X250A (TN) 
inntak) 170 KW.

• Kostnad ca. 300 000 kr



Prosjekt 5: Lys og Kamera
Lys

• Belysning av pir med 12 punkter

• Armatur med systemeffekt på 57W / 9400 lumen

• Ekstra bred-stråle-optikk (DX70) slik at man unngår tilt på 
armaturene

• Kostnad ca. 130 000 kr

Kamera

• IP Camera

• Ca. 6000,- pr stk.

• Ca. 10 kameraer

• Kostnad ca. 60 000 kr

• Total kostnad ca. 200 000 kr



Meningsmåling fra medlemsmøtet

• Medlemmene på medlemsmøtet valgte ut 3 prosjekter som de mener er viktigst for dem og rangerer disse 1 
(viktigst), 2 og 3. Dette ble notert på en lapp, disse ble samlet inn av styret.

• Vi har summert opp stemmene 1 rangering (viktigst) får 3 poeng, 2 rangering (nest viktigst) får  2 poeng, og 3 
rangering får 1 poeng.

• Det prosjektet som totalt får flest poeng er det som rangerer som viktigst for medlemmene

Resultater - rangering:

1. (med 78 poeng) : Ny B-brygge

2. (med 67 poeng) : Belysning og kamera i anlegget

3. (med 56 poeng) : Oppgradering strøm i anlegget

4. (med 35 poeng) : Diesel og bensin

5. (med 17 poeng) : Kai for oppsett med kran


