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På gång på klubben! 

Nytt nyhetsbrev
Detta är det tredje nyhetsbrevet som styrelsen ger ut. Förutom att vi skickar 
ut det till alla medlemmar via mail finns det också att få tag i på vår hemsida 
och i vår Facebook-grupp. På hemsidan ligger också de två tidigare 
nyhetsbrev. Adresserna är:  enebybk.se och  eneby båtklubbs officiella 
facebook sida

Tack
Först av allt vi vill framföra vårt stora tack till alla engagerade medlemmar i 
klubben som deltagit på arbetsdagar och städdagen. Vi har fått mycket gjort 
och det ser snyggt och ordningsamt ut på området. På detta sätt får vi 
möjlighet att göra ännu fler angelägna arbeten som ökar både funktion och 
trivseln på klubben.  
 
Sedvanligt midsommarfirande och kräftskiva
Styrelsen föreslår att vi i klubben har vårt sedvanliga midsommarfirande och 
kräftskiva på Långö. Naturligtvis kommer det att vara skillnader mot tidigare. 
Vi behöver hålla oss till de regler som gäller vid sammankomster som att 
hålla avstånd, använda handsprit och tvätta händer.  Är man sjuk kommer 
man såklart inte. Och tillhör man någon riskgrupp är det förstås säkrare att 



undvika sådana här tillställningar. Men det är utomhus, och vi har 
förhoppningsvis fint väder. Så vi bedömer att smittspridning knappast kommer
att vara högre där och då än vid andra mer vardagliga tillfällen. 

En och annan som gått igenom sjukdomen har också låtit testa sig och visar 
sig ha anti-kroppar mot viruset. Man tror från Folkhälsomyndighetens sida att 
det måste innebär som med andra virus att dessa personer inte smittar och 
inte blir sjuka igen. Sen borde den egna båten vara en relativt trygg plats, så 
länge vi inte springer upp och ner i varandras båtar.      

Nya medlemmar
Sedan sist har klubben fått ett nytillskott på fyra medlemmar. Så det ökade 
intresset tycks hålla i sig. Det finns dock fortfarande en del lediga platser, så 
det går bra att berätta för era vänner. 

Krafttag med ”ruttna raden”
Det finns tyvärr på vårt område ett antal båtar som förefaller mer eller mindre 
övergivna. Det är inte roligt att se och det kan i vissa fall till och med vara 
farligt. Stöttor som inte ses till, båtar som blir tunga av att de blivit vattenfyllda
är rena riskområden. I vissa fall betalar inte heller ägaren för sig och ibland är
det till och med så att det inte går att få kontakt med någon ägare. 

Det här kommer styrelsen att ta tag i med kraft nu. Vi kommer se till att 
övergivna båtar tills vidare endast får stå inom särskilt uppmärkt och 
avgränsat utrymme. Vi kommer därför flytta vissa båtar, även utan ägarens 
tillstånd. 

Får vi inte adekvat kontakt med någon ägare kommer vi som steg två anmäla
dessa båtar som upphittade till polisen. Detta förfarande har vi fått klart från 
polisens sida är fullt möjligt. Hör ägaren efter detta inte av sig och bland 
annat ersätter klubben för de kostnader vi haft för detta arbete och seriöst tar 
tag i sitt ansvar som båtägare tillfaller båten klubben efter tre månader. 
Därefter kommer vi sälja eller låta skrota båten.      

Klubben syfte är att främja båt- och sjölivet. Därför ska vårt område tjäna det 
syftet, och inget annat.   
 
TBT-saneringen 
Det 20-talet båtar som visade sig ha för höga värden av TBT kommer nu och 
framåt efter en upprättat plan placeras på de iordningställda bäddar som nu 
finns utmed staket mot berget. Och där under godkända former genomföra 
sin sanering.    



Mastkranen
Det har var varit lite svårt för en del att få kranen att fungera optimalt. Framför
allt är det så att tyngden i det nedre blocket inte räcker till för att få ner det 
igen när masten är på plats. Se till att ha en lina fäst vid den, så att det går att
dra den neråt när du firar ner den. Risken är annars att den fastnar där upp, 
och att vajern inte lägger sig på sin plats på trumman.   

Det är möjligt att vi kommer att behöva förbättra konstruktionen framöver. Ta 
med någon som varit med om du känner dig osäker på hur den fungerar.  

Mastvagn
En vagn för att dra masten mellan kran och mastskjul är under tillverkning. Vi 
hoppas ha den på plats senast tills det blir dags att masta av igen. 

Staketet
Vi har material till att bygga bättre staket. Det är dock ett relativt stort och 
svårt jobb, speciellt om man inte gjort det förr. Vi kommer att ta in offerter på 
det arbetet, men anar att det kommer att kosta en hel del. Har någon 
kunskap, känner någon som har det, eller kan tänka sig att sätta sig in i 
jobbet och vi därmed skulle kunna få arbetet gjort ideellt, så skulle vi som 
klubb kunna spara mycket pengar. Allt är möjligt, och vi skulle säkert med ”de 
rätta gubbarna” kunna montera upp det, under ett antal extra-insatta 
arbetshelger under hösten. Vi är tacksamma om ni i så fall hör av er! 

Vaktplikt
Alla är inte inbokade på vaktplikten så kontakta någon i styrelsen och 
meddela vilka pass du kan ta. Det är bara för att se till att vi får behålla våra 
båtar kvar och intakta vi behöver ha det här systemet.   

Förtöjningar
Även om det inte är så troligt med några hårdare vindar just denna period, 
kan det komma senare. Då och då händer det att någon båt genom bristfällig 
förtöjning skadas, skadar bryggan, och eventuellt skadar en näraliggande båt.
Det är tråkigt om stora värden bara går upp i rök och det är ofta mer-arbete 
för en själv och också för andra. Se därför till att din båts förtöjningar är ok! 
För närmare information kring hur förtöjningarna ska se ut, gå till 
hemsidan.https://enebybk.se/verksamheten/styrdokument.html 
  

 Styrelsen önskar härmed alla medlemmar en 
riktigt skön och härlig sommar!!      
 

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

