
Oktober 2020
På gång på klubben!

Stort tack till alla som deltog på senaste arbetshelgen!
Mycket hände på arbetshelgen senast. Marken runt klubbhuset är nu 
dränerad. Ny trappa till dasset byggdes. Räddningsstegarna ute på 
bryggorna är lagade. Ny och större ledning från WC:n i klubbhuset är dragen,
så nu ska toan funka igen. Sly- och gräsröjning gjordes. Demontering av 
lediga Y-bommar. Takfot på pumphuset fixad.
  

   Mastskjulet
  Viss röjning skedde
  också i mastskjulet,
  men mer behöver
  göras där. Varje mast
  måste förvaras
  ordentligt omlindad
  med linor, spänn-
  band, snören eller
  motsvarande så att
  det är ett tydligt och
  hanterbart kolli, som inte trasslar in sig i 

                                              intilliggande master. Stora, tunga och långa

   master ska ligga längst ner och ju
   mindre och lättare de är, ska de ligga
   högre upp. Spridarna måste monteras
   av och tajtas intill masten om de ska
   kunna förvaras i skjulet. Bommar och
   spinnakerbommar ska förvaras på
   annan plats. Det blir svårhanterligt för
   oss alla om det ser ut som det gör på 
   den vänstra bilden ovan. Så passa på 
   nu vid vinterförvaringen att göra din
   del. Och märk din mast med ditt
   medlems-nummer!
   



   

Onsdagsseglingen 
  
Varje onsdag den här sommaren har det hållits en gemensam segling på 
Stavbofjärden. Som alltid har följts av   en gemytlig stund med korvgrillning. 
Ända in till senaste veckan. Det blir säkert omtag till våren. Häng på då!  

   
   Städdagen 31 oktober
  Att delta på en av klubbens städdagar 
   är obligatoriskt. Vi har en på våren och
   en på hösten. Och den kommande är
   höstens städdag. Kenta kommer med
   sin matvagn och serverar en gryta
   denna gång. Ange allergener.
   Anmäl antal som kommer på
   info@enebybk.se Samling kl. 9:00!

Torrsättningen
Resterande upptagningsdagar är 10, 11, 17 och 18 oktober. Samling 7:45.
Listor finns i klubbhuset som vanligt för påskrift. Kontakta truckförarna Stefan 
Andersson, 073-823 22 17 eller Thomas Geiger, 070-846 61 06 om ni har 
några funderingar.   
   

Träbåtarna ska INTE saneras! 
Vi har fått en skrivelsen
från Miljökontoret i
Södertälje kommun där
det bland annat står:

”Då det till dagens datum
ännu inte finns någon
beprövad metod för
sanering av träbåtar
bedömer miljönämnden
att det INTE är rimligt att
kräva att träbåtar ska
saneras."

Skrivelsen i sin helhet går nå från vår hemsida och på vår Facebook-grupp. 
(enebybk.se) resp. (eneby båtklubbs officiella facebook sida)

mailto:info@enebybk.se


  Mastkranen är nu fixad
   Efter en del strul med mastkranen är
   den nu fixad igen. Det finns möjlig-
   het att boka tid vid den. Aktuell lista
   hänger på anslagstavlan i klubb-
   huset och bokad tid går först.
   Är kranen obokad är det fritt att
   använda den förstås.
 
 

Arbetsdagar
Kommande och sista arbetsdagarna för året är den 24 och 25 oktober. 
Samling kl. 9:00. Y-bommar ska upp, och allt förtöjningsgods ska bort, och en
hel del annat. De som tänker komma och inte redan anmält sig kan göra det 
direkt till Indrek Parts 076-081 20 68, Pia Mykkänen 076-168 31 44, eller 
Maria Holmberg 072-523 99 30. 

Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete för en välskött 
båtklubb. Vänliga hälsningar, 

Styrelsen 


