
September 2020

På gång på
klubben!

Tack till alla som gjorde en arbetsinsats i helgen! 
Mycket gott arbete gjordes förra helgen. Stort tack till alla som bidrog. En bit 
till på väg till att få el på yttersta bryggan (F) kom vi. Och så mycket skräp 
som vi har vi fått bort. Genom rensningen har vi nu fått mer plats med både 
båtar och bilar.   

    
  OBS! Alla båtar 
  som ska saneras
  måste upp 12/9! 

   Detta för att det ska gå att 
   organisera fortsättningen av 
   saneringsarbetet.
   Anmäl er till Stefan Andersson
   073-823 22 17 eller Thomas
   Geiger 070-846 61 06.

Förtöjningarna än en gång
Det finns nu en lista i klubbhuset som anger statusen på alla förtöjningar. Där 
går det att se vad du kan behöva åtgärda. Alltför många lever INTE upp till 
rimlig standard. Tänk på att det är när eventuella höststormar tar i, som 
förtöjningsgodset sätts på prov. Vänta därför inte till nästa säsong utan 
ÅTGÄRDA OMEDELBART!   



  Boka tid vid mastkranen
   Vill du slippa ligga och vänta på
   ledig tid vid matkranen inför
   avmastningen? Då finns möjligheten
   att boka tid för den. Listan finns i
   klubbhuset och bokad tid går först.
   Är kranen obokad är det fritt att
   använda den förstås.
 
 

Frivilliga till bryggrenovering
Vi söker frivilliga till bryggrenovering, dels vår E-brygga, (första flytbryggan) 
och dels på Långö. Vi behöver i första hand snickarkunniga, men också fler 
som kan ingå i arbetslagen. Vår E-brygga behöver byggas om från grunden 
och bryggorna på Långö renoveras. Hör av er till styrelsen, ni som känner er 
manade!  

Torrsättningen
Torrsättning kommer att ske i oktober enligt kalendariet 
https://enebybk.se/home/kalendarium-2020.html för alla båtar som inte 
behöver saneras. Listor finns i klubbhuset som vanligt för påskrift.     

Arbetsdagar
Nästa arbetsdagar blir den 26 och 27 september. De som inte anmält sig 
tidigare kan göra det direkt till Indrek Parts 076-081 20 68, Pia Mykkänen 
076-168 31 44, eller Maria Holmberg 072-523 99 30. 

Onsdagsseglingen
Varje onsdag denna sommar pågår en onsdagssegling på Stavbofjärden. 
Välkomna alla seglare! Samling runt kl. 17:30 och ta sen med nåt att lägga på
grillen efteråt.

Än är sommarsäsongen inte slut. Låt oss hoppas på 
ytterligare härliga båtdagar! 

Styrelsen 

https://enebybk.se/home/kalendarium-2020.html

