
Februari 2021

På gång på klubben! 
          Miljön igen 
Vi kommer inte ifrån att miljön och
klimatet kommer ha en allt större
påverkan på vår verksamhet som
båtklubb nu och framåt. Närmast
kommer Båtunionen att hålla en
miljökonferens den 25 februari. Vi
kommer att skicka två representanter
från vår klubb. Vi kommer också
behöva tydligare hantering av
riskavfallet vid vår miljöstation. Vi  
sonderar vidare kring detta och
återkommer. 
 

                     Vi behöver fler Y-bommar
Om någon har tips om prisvärda Y-bommar och flytblock till dessa, ge oss i 
styrelsen gärna en vink, tack. Vi behöver ha nya Y-bommarna till den nya E-
bryggan. Prisvärda bör de vara om de kostar mindre än ca 2.000 kronor.   

      Framskjutet

        årsmöte
    Vi har på grund av
    pandemin, skjutit  fram
    årsmötet tre månader och
    har nu satt ett preliminärt
    datum, nämligen tisdagen
    den 1:a Juni, kl. 19:00. Vi 



hoppas att vädret är på vår sida och att i kan vara utomhus, på vårt eget 
område. Då bör det finnas möjlighet att hålla avstånd för alla. Mer information
kommer! 

Motioner och propositioner
Finns det förslag till årsmötet så behöver vi i styrelsen få in dessa senast 
februari månads utgång. Detta med tanke på att vi vill ha alla handlingar klara
eftersom årsmötet eventuellt kan komma att flyttas och att om det blir 
tidigarelagt kan det bli för sent.  

        Två

arbetshelger

  i februari!!!

     20-21 

      och

    27-28 

Det är snart dags att göra första etappen på den nya E-bryggan. Och det är 
att demontera den gamla som ligger uppsågad bredvid sjösättningsrampen.
Flytblocken ska friläggas, och användbart virke samlas ihop. Ny betong ska 
gjutas på där det är finns skador. Virket som är friskt vill vi använda till att 
renovera bryggorna på Långö. Vi kommer troligen kunna påbörja arbetet med
att gjuta ny betong på skadade delar av flytblocken. 

Så det ska vi plocka isär utan att det blir skadat. Vi kommer att arbeta framför
allt med hammare, kofötter, vinkelslipar och tigersågar. Februari ser ut att 
fortsätta vara kallt så det skadar inte vara välklädd. Vi har fått in 4 anmälda 
hittills till första helgen, och skulle behöva flera, och till andra  helgen. Så 
anmäl intresse till styrelsen snarast tack. 



Ny anmälan
Då det är en viss årlig rotation både på medlemmar och båtar och det med 
tiden lätt blir mycket som är gammal information, skulle vi i styrelsen behöva 
få in en ny anmälan av varje båt som finns i klubben.  

Samordna blästring
För säkerhets skull upprepar vi frågan om det finns intresse av att få sin båt 
blästrad. Det behöver inte vara av skälet att få sin båt sanerad från TBT 
nödvändigtvis. Priset kommer bli betydligt lägre per båt om vi samordnar 
detta och anlitar en firma. Hör av er som vill veta mer till Pia Mykkänen eller 
Stefan Andersson. 

Utfyllnaden på nedre plan
Kommunen är inte helt nöjd med vår utfyllning av nedre plan. Vi hoppas att 
det ska gå att hitta en väg i detta. Vi behöver ha stadigt underlag för att kunna
ta våra båtar, där fler och fler är av större slag. Och det kan man förstå men 
anser att vi inte begärt samtycke i frågan. Vi menar att eftersom vi hållit oss 
under den gräns som anges som byggnadslovspliktig, trodde vi att det var 
möjligt att göra som vi gjort. Det pågår ett löpande samtal kring detta. 

Varma hälsningar i  vinterkylan!

Styrelsen 


