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Vårrustning! 

Nu är det hög tid att vårrusta.
Aprilvädret har verkligen levt
upptill sitt namn, den här våren.
Tyvärr ser det inte alltför bra ut
de närmsta veckorna heller,
med några undantag. Måndag
och tisdag 11-12/4 ska vi få över
10 grader och sol. Måndag den
18:e likaså. (klart.se/dåderö)

Ska du slipa eller måla undervattenskroppen, så tänk på att täcka 
marken med presenning och ta hand om alla slip- och färgrester! De
ska alltid betraktas och hanteras som riskavfall. Det är ett måste 
numer. 

Några andra saker som kan vara bra att se över innan sjösättning är bland 
annat kulventilerna. De är mycket bättre att testa på land än i vattnet.  
Ser genomföringarna ok ut? De av mässing och brons tål inte att frysa så det 
kan vara dags att byta ut till nya i kompositmaterial. 

   Hur är det med brandsläckaren? Ser den
   fräsch ut? Skaka om den så att pulvret
   fördelar sig i den. En ny pulversläckare är inte
   så kostsam. Är båten över 10 meter eller är
   dubbelruffad, ska du ha minst två. 
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Fungerar gasolen som den ska? En liten test skadar inte. Tänd köket, släck 
det sedan och stäng av kranen på tuben. Vänta i 30 minuter. Det ska därefter 
gå att tända köket på den gas som finns i slangen, om den är tät.    

Egenkontroll av båten 

Svenska båtunionen har en broschyr som går igenom ytterligare ett
antal saker som kan vara bra att titta på när det gäller båten skick.
Broschyren går att ladda ner på: 
https://batunionen.se/wp-content/uploads/2017/12/Egenkontroll-av-fritidsbat-
broschyr-2019.pdf

Utfyllad av marken och andra kommande arbeten 

Vi hoppas att vi snart ska kunna få
godkännande från kommunen om att
få fylla ut den sista biten av den nedre
planen. De kommande planerna på att
uppföra staket, bygga en spolplatta
och muddra i inre hamnen vill
kommunen avvakta med tills besluten
kring utfyllnaden är avklarad. 

Arbets- och vaktplikter!

När detta skrivs har vi redan haft två arbetshelger. Y-bommarna har kommit i 
vattnet igen. Och bryggorna har fått en genomgång. 

Men de finns mer att göra! Några medlemmar har anmält sig till de 
kommande arbetsdagarna den 23:e och den 24:e april samt 28:e och 29:e 
maj, men vi behöver bli fler så gå in på BAS och fyll på. Man kommer lätt dit 
via vår hemsida, där länken till BAS finns uppe i högra hörnet.

Många har också anmält sig till vaktplikter i början på säsongen, och det är vi 
tacksamma. Fyll gärna på längre fram också.  

Sjösättningsdagarna 
Dessa är satta till den 7:e och 21:a maj i år. Hör av er till truckförarna
om det är något ni undrar över kring detta eller som krånglar.  
Se över och gör fast ert förtöjningsgods i i bryggan innan 
sjösättningen så flyter jobbet på mycket lättare. Tänk också på att 
bryggorna nu blivit ommärkta, så platserna följer ett nytt system.    

https://batunionen.se/wp-content/uploads/2017/12/Egenkontroll-av-fritidsbat-broschyr-2019.pdf
https://batunionen.se/wp-content/uploads/2017/12/Egenkontroll-av-fritidsbat-broschyr-2019.pdf


   Våtmark intll oss
    I området kring ån som  
    mynnar ut intill vårt område,
    planera kommunen att göra
    en mindre våtmark. Det är
    bland annat ett vedertaget
    sätt att motverka över-
    gödning av havsvattnet, där
    vattendrag går genom 

åkermarker som det gör här hos oss. Våtmarkerna avskiljer näringsämnen 
från vattnet. Det finns också en groda som kommer att bättre kunna skyddas 
av våtmarken. Båtklubbens område kommer inte direkt att påverkas. Men det 
ska gå att kunna gå på promenadvägar vid våtmarken så vi kan komma att 
behöva mer staket framöver åt det hållet för att skydda mot stölder. 

Bryggsegling

Styrelsen planerar att vi ska kunna ha en gemensam ”bryggsegling” någon 
gång under sommarsäsongen. En familjedag med trevliga aktiviteter, som till 
exempel brännboll. Grilla medhavda godsaker och som vi kan avsluta med att
sova över i våra båtar för de som så vill. Vi återkommer med mer detaljer 
kring detta framöver.

Onsdagsseglingarna

Dessa kommer självklart tas upp igen så fort båtarna med pinne kommit
spat igen. Med efterföljande grillning förstås. 

Och någon representant ifrån styrelsen kommer också som förra året finnas 
på plats, under dessa kvällar. För övrigt önskar vi alla medlemmar en

Glad Påsk!
                      
    Styrelsen 


