Brekstad Gjestebrygge
- et prosjekt for stedsutvikling av kystbyen Brekstad

Brekstad skal få en attraktiv portal mot sjø og fjord med ny gjestebrygge.

Intensjon
Intensjonen med prosjektet ”felles gjestebrygge” ved Brekstad havn er å kunne tilby våre båtgjester en attraktiv havn som igjen vil gi verdiskapning i området. Medlemmer fra begge lokale båtforeningene skal sikre
trygg og sikker drift og vedlikehold av bryggene, mens investeringsmidlene vil komme fra RDA midler, handelsstanden, større firmaer samt Ørland kommune. Prosjektet er kostnadsrammet til ca kr.700 - 800 000,-.
Overskuddet av driften skal gå til drift og etablering av et vedlikeholdsfond. Prosjektet vil kunne realiseres
Utskrift
Side 1 av 1
allerede i 2012.


Anleggsbeskrivelse




Brekstad Gjestebrygge, ved full utbygging, vil bli ca.
120 meter flytebrygge. 90 meter i Sør-havna og ca.
30 meter i Nord-havna. Dette vil gi totalt 40 båtplasser
(inne ved kai, mot dagens 12, se faktaboks). Anlegget
skal bygges ut med de mest moderne bryggesystemer
og utrustes med belysning, strømtilkobling for gjestene,
vann og trådløst internett.













 

 







Plassering av
gjestebrygge i
Nordhavna

Plassering av
gjestebrygge i
Sørhavna





Prosjektets formål
http://kart.fosen.net/webinnsyn/Content/printDynaLeg.asp?Left=532759.5879644289...

Ørland Kommune, næringsliv og handelsstand vil ha stor nytte av at en gjestebrygge er godt belagt store
deler av sesongen. Båtfolket er i feriemodus og etter en tid i båt så er det godt å komme til land, i en havn
med fasiliteter for alle om bord, både store og små.

Det er i dag ca. 300-400 båtgjestedøgn pr. sesong. Dette kan økes betydelig på kort tid dersom tilbudet
forbedres og utvides. Et allerede etablert sykkelutleieopplegg, oppslag om turistinformasjon samt et nært
samarbeid med Brekstad Kysthotell (som allerede bidrar med organisering og utlevering av nøkkel til dusj
og vaskemaskin) og resepsjonen i Kultursenteret, vil fungere som en “velkomst-komite” for båtgjestene.
Ved å benytte både Nord- og Sør-moloene som gjestebryggeplass kan Brekstad tilby bryggeplass for alle.
Båtfolk som ønsker et roligere opphold kan legge til på ny brygge i Nordhavna.
Brekstad havn skal være attraktiv for kystens båtfolk. Havna ligger midt i hovedskipsleia langs kysten og er
en naturlig havn inn og ut Trondheimsfjorden. Båtfolket er i stor grad søkende etter gode fasiliteter på land
og vil dermed være interessert i alle muligheter som ligger i rimelig avstand fra en gjestebrygge. Brekstad
Gjestebrygge kan tilfredsstille mange slike ønsker på en unik måte, som kun gjestehavner i større byer kan.
(Se listen på baksiden av dette prospektet)

28.03.2011

Drift
Båtklubbene i Brekstad havn har i mange år drevet sine gjestebrygger på dugnad og har en etablert praksis
for dette. Klubbene stiller med ansvarlig havnevert i sommersesongen og ettersyn av anlegget året rundt.
Denne vaktlisten skal organiseres og sikres av styret i Brekstad Gjestebrygge og klubbene blir kompensert
i henhold til innsats.
Brekstad Gjestebrygge skal etableres med god driftsøkonomi, dette fordrer at all driftsinntekt skal gå til:
1.

Oppbygging av nødvendig vedlikeholdsfond.
Vedlikeholdsfondet skal bygges opp til å kunne håndtere nødvendige påkostninger på anlegget for
å ivareta investeringen.

2.

Finansiering av havneverttjeneste.
Havneverten skal være Brekstad Gjestebrygges ansikt utad og ha en daglig runde for å etterse at
anlegget teknisk er i orden, samt å være synlig for gjestene.
Havneverten skal ha synlig merke, som for eksempel vest og lue, med tekst som viser “Havnevert
Brekstad Gjestebrygge”. Havneverten skal se til at gjestene har den informasjonen de trenger om
turistattraksjoner på Ørland og bidra til at de får et trivelig opphold på Brekstad, samt å kontrollere
at gjestene har betalt avgiften.

Brekstad Gjestebrygge, foto fra vest.

Brekstad Gjestebrygge, foto fra nord.

Besøk oss

Dagens anlegg , båtklubbens medlemsbrygge
med gjestebrygga i bakgrunnen.

Fakta

Besøk oss på www.brgjest.no
brekstadgjestebrygge@gmail.com
eller kontakt medlemmene direkte i interimsstyret for
Brekstad Gjestebrygge:
Njål Norset 					
Brekstad Båtklubb
				
John Kristian Skjervik 			
Nordhavna Båtklubb

Tlf. 41 44 69 02

Jon Foss
				
Ørland Kommune,
Virksomhetsleder drift/anlegg

Tlf. 91 10 31 99

Tlf. 95 91 38 93

• 1000 liggedøgn med nytt kaianlegg for ca. 30 båter i Sørhavna og 8 båter i Nord-havna.
2000-4000 persondøgn i Brekstad havn.
• 1 million fritidsbåter langs
norskekysten.
• 12 milliarder legger båtfolket
totalt igjen, dette er mer enn
julehandelen.
(tall fra Kongelig Norsk Båtforbund)
Se Dagsrevy-innslag på vår
hjemmeside: www.brgjest.no
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på Brekstad

Apotek
Bensinstasjon
Bunkring av diesel i havn
Dagligvare
Dusj
Ferskvann
Galleri Hans og Galleri Hanna Ryggen
Helse/Trening
Hotell
Kafé
Kino
Kiosk
Lege
Miljøstasjon
Natur vernområder
Overnatting/mat
Postkontor
Puber
Renovasjon
Restauranter
Skulpturvandring
Strøm
Svømmebasseng
Søppelcontainer
Toalett
Transport
Vannpåfylling
Vaske- og tørkemuligheter for klær
Vinmonopol
.. og mange flere muligheter, i gang og sykkelavstand, fra Brekstad Gjestebrygge.

Brekstad Gjestebrygge, Havna, N-7130 Brekstad
brgjest@gmail.com eller brekstadgjestebrygge@gmail.com
www.brgjest.no

0611 Ørsta Marina Systems AS Foto: Brekstad Båtklubb, Ørsta Marina Systems m.fl.

Båtfolkets ABC

