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Pekpinnar mitt i den sköna sommaren!
Vi hoppas att alla medlemmar har det riktigt skönt denna sommar, och att ni
hållit er friska. Lite kyligt har det varit en tid men corona-skyddet (din båt) är
väl inte så dumt i alla fall. Och här kommer lite pekpinnar i säkerhetens
tecken. Några bilder i det här brevet vill visa hur det ser ut på många ställen
vid våra bryggor. Det är inte meningen att någon ska behöva känna sig
uthängd. Det finns gott om exempel på brister i förtöjningarna, dessvärre.
Bilder här är bara några exempel.

Men varje år händer det alltid några incidenter, och skicket på förtöjningarna
spelar en avgörande roll här. Det är inte roligt om ens båt, eller för den del
grannens, eller klubbens bryggor, råkar ut för något allvarligt. Och
försäkringsbolagen är tydliga. Det är bara att titta på deras hemsidor. Har
förtöjningarna visat sig vara bristfälliga, kommer de knappast att ersätta dina
skador.

Så se över dina
förtöjningar!!!!!
Styrelsen vill därför rikta en
förnyad och kraftig uppmaning till
alla medlemmar att se över era
förtöjningar. Det finns en särskild
flik på hemsidan som går igenom
hur det ska se ut. Den finns här:



https://enebybk.se/verksamheten/fortojning.html

Förtöj alltså INTE
utan schackel och kaus, för stramt utan
dämpning, med trasigt material, med
endast knop i bryggan, med bara en
dubblerad lina runt stolpe eller ögla,
med för kort kedja vid fjäder, med en
låskätting som sitter för stramt i
förhållande till förtöjningen, med åldrat
band istället för kedja vid fjäder-
dämpning, med för klent material!!

Försäkring
Apropå försäkring hoppas vi att alla känner till att vi
genom att vi har en så kallad ”banner” på vår hem-
sidan som gör reklam för båtförsäkringsbolaget
”Svenska Sjö” så har alla medlemmar i klubben
möjlighet till rabatt på en förmånlig båtförsäkring
genom dem. Gå in och klicka på ”bannern” längst
ner, så kommer du vidare till all information du
behöver.

Sjöräddningssällskapet
Tänk på att genom att
vara med i sjöräddningssällskapet finns det alltid en
möjlighet att få hjälp om du/ni skulle hamna i en
utsatt situation. Också en stor trygghet! Se länk:
https://www.sjoraddning.se/

Hamnfogdarna finns också
till för att svara på frågor om
du undrar över någonting av
detta.

Simma lugnt!

Styrelsen

https://enebybk.se/verksamheten/fortojning.html
https://www.sjoraddning.se/



