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Så byggdes Ålands största båthus
En naturlig vik med bra vattendjup och berg i sidorna födde idén att
spänna ett tak över viken. Det hela startade 1997 när fyra bröder,
ägare till Sandviken i Horsholma by på östra Föglö, började gjuta
betongfundament på ömse sidor i viken. Två år senare panelades
husväggarna och projektet avslutades.
En privat armada av småbåtar kan nu förvaras i båthuset som sägs
vara Ålands största. På vintern hissas båtarna upp så att isen inte får
grepp om dem. Bröderna kan känna sig trygga utan att behöva vara där.

Sandviken (Horsholma by), Föglö.
Båthuset sett från en av ägarnas flygande farkost, en liten båt som förmår att
bära två personer och kan flyga 70 km
i timmen (se sid 196). Takytan är
enorm från luften men de omgivande
bergsväggarna håller nere husformatet
för den som seglar förbi.
Till höger det gamla båthuset år 2000.
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1. De tolv fundamenten för båthuset har
gjutits och hammarbanden har monterats.
Tillverkningen av de 16 takstolarna görs intill
byggarbetsplatsen. Året är 1997.

2. Resningen av takstolarna krävde både mod
och precision. Med grävskopa hålls takstolen
på plats medan den fixeras i sitt läge.

5. Plåttaket i tegelmodell fästs i sina sektioner
i läkten.

6. Taklagsfesten kan börja. Båthuset har fått
sitt tak och första båten tar plats.

3. Raden av de 16 takstolarna bildar en tunnel
ut mot det öppna vattnet.

4. Alla takstolar är på plats och läkten, som
ska bli underlag för plåttaket, börjar spikas.

7. Frontgaveln panelas sist, stående på isen,
efter att långsidorna och baksidan panelats
från landbacken.

8. Is inne och utanför är en båthusbyggares
dröm. Stegarna kan resas från vintergolvet
och det gör inget om man tappar hammaren.
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9. Vintern har slagit till hårt och hela båthuset
är nu panelat.

10. Dags att måla om båthuset sommaren
2008. Vajer spänns från klippsida till klippsida
och på vajrarna läggs skivmaterial så att man
resa stegarna mot gaveln.

11. Stora utrymmen i båthuset gör det lätt
att lägga till och komma ut med båtarna,
som i aktern är förtöjda i vajrar, fastgjorda i
takstolarna.

12. Vintern kommer och båtarna hissas upp
över istäcket. En regel ser till att båtarna inte
deformeras av tyngden från sin egen vikt.

Sandviken (Horsholma by), Föglö.
Längst ut på bryggan är det som mest
spännande. Vattnet är friskare och
djupare och fisken större. Här finns
också badstegen, det är bara att hoppa
i, kliva upp, hoppa i ...

