Augusti 2020

På gång på
klubben!
Kräftskiva 22 augusti!

Vi kommer att hålla den sedvanliga kräftskivan på Långö, men förstås med extra koll
sådant som är nödvändigt nu, som att hålla avstånd, och handhygien bland
annat. VARMT VÄLKOMNA!

Nya medlemmar!
..Vi har fått 30 nya medlemmar
hittills i år. Vi hälsar alla
välkomna och hoppas att ni
kommer att trivas i vår trevliga
klubb!

Lås
Sätt lås på allt som är lätt att flytta på och
som ni värdesätter! Släp (senaste stölden),
utombordare, jollar, elektronik, kanoter och
allt annat begärligt. Försäkra, lås in, ta
hem, märk, måla och göm undan. Tyvärr
blir vi om och om igen påminda om att vårt
område inte är ett stöldsäker område.

Inre hamnen
Tänk på att den inre hamnen
MÅSTE vara tillgänglig för dem som
behöver göra akuta saker med sina
båtar, använda mastkranen och
sjösättningsrampen. Ska du bara
fylla vatten, lasta i eller ur, och inte
lämnar din båt under tiden, är det
helt ok att gå in.
Men behöver du ligga där under
andra förhållanden, anmäl i så fall
detta till någon av våra hamnfogdar Hendrik Altink 070-323 67 22, eller Patrik
Montenius 076-345 85 45. Tydligare ordningsregler kommer att komma i
nästa nyhetsbrev.

Parkering
Vackra dagar och fina helger blir vårt område full med bilar av förståeliga
skäl. Vi hoppas att alla parkerar med omdöme så att man inte låser in någon
och inte omöjliggör att utnyttja sjösättningsrampen. Vi kommer också göra fler
parkerings-platser tillgängliga genom lite omflyttningar närmaste tiden.

Torrsättningen
Listor för torrsättning för de vanliga torrsättningsdagarna kommer att finnas
från 1 september i klubbhuset. Tänk på att ni som ska sanera måste upp 12
september. Och anmäl er för detta till truckförarna. Stefan Andersson 073823 22 17 eller Thomas Geiger 070-846 61 06.

Arbetsdagar
Den 29 och 30 kommer det två arbetsdagar. Vad som ska göras kommer det
särskilt meddelande om. Anmälan sker till Indrek Parts 076-081 20 68, Pia
Mykkänen 076-168 31 44, eller Maria Holmberg 072-523 99 30. Lediga tider
kan ses i Båtunionens administrativa system (BAS), https://bas.batunionen.se
Elen på de yttre bryggorna kommer att ordnas innan dess.

Utbildning för kustskeppare
Sist men inte minst, får vi in tillräckligt många intresseanmälningar för en
utbildning till kustskeppare kommer en sådan att anordnas i höst. Kontakta
Niina Geiger 070-403 20 41 för anmälningar och frågor. Vi kommer att
återkomma med datum och andra detaljer framöver.

Med detta önskar styrelsen att båtsommaren fortfarande har
mycket att ge oss alla i klubben!

