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På gång  på klubben! 
Vår hemsida har adress: enebybk.se,vår Facebook-grupp: Eneby båtklubbs officiella Facebook sida

Kontaktuppgifter till alla förtroendevalda finns på vår hemsida, under ”Klubben/Styrelsen m fl”  

Sensommar   
Än är det inte höst, fast styrelsen nu haft sitt första möte efter sommar-
uppehållet och planeringen inför andra halvåret dragit igång. Nej, det finns 
mer sommar att ta för sig av!  Vattnet är varm, och vindarna är ljumma.
Mörkret kommer på kvällarna men månen är stor och rund. Och det påminner
dessutom om….

Kräftskivan   
...som alltid! Klubben håller sin
sedvanliga kräftskiva på ”vår sommarö”
Långö den 21 augusti.  Långö ligger i
den lilla arkipelagen väster om Mörkös
sydligast spets. LAT. 58.9061 LONG.
17.6609 Alla är välkomna!

Och apropå Långö, har ni frågor kring lås
eller annat, så vänd er till Kenneth Frisk. Han är ö-fogde, och är den som har 
bäst kunskap och överblick över Långö.   

   Onsdagsseglingarna   
    På onsdagarna har det för andra året i rad varit
    en liten regatta som gjort Stavbofjärd-rundan
    varje onsdag kväll, med tillhörande grillning. Är 
    vädret lämpligt kommer det säkert bli fler
    onsdagsseglingar ett tag till. Samling kl. 17:30!

    Dessutom brukar det tillkomma spännande
   förslag som regatta till Gotska sandön eller
   något annat trevligt utflyktsmål. Följ vår
   Facebook-grupp för detaljerna. 
  



Styrelsekontakt   
Under onsdagarna har det och kommer fortsatt fram till båtupptagningarna 
också att finnas någon från styrelsen på plats vid klubbhuset, mellan kl. 18-
20, för frågor och kontakt. Välkommen att slinka förbi om du har något du 
funderar på, eller bara för att snacka lite eller grilla en korv.   

Vinterplats   
Det kan säkert kännas lite tidigt men 
vi behöver börja planera för
upptagningen av våra båtar. Det är
alltid ett visst pussel att få till detta. 
Och i och med att vi också både
behöver TBT-testa ett antal nya båtar,
och också ha platser redo för de som
ska saneras, gör det inte lättare. Sen
är det ofta en del förändringar i 
behovet av vinterplatser hos alla våra
medlemmar. För att kunna ha en så klar bild som möjligt över hur
önskemålen ser ut när det gäller vinterförvaringen:  Säg senast till sista 
augusti om ni vill säga upp er vinterplats! 

Listor för upptagning   
Utifrån det vi känner till nu, förbereds upptagningslistorna, med tanke på 
båtstorlek, önskemål, TBT-mätning, TBT-sanering och platsmöjligheter mm.
Listorna planeras vara klara månadsskiftet augusti/september och kommer 
då att läggas ut som vanligt i klubbhuset. Tänk på att upptaget styr 
sjösättningen, så att sist upp, blir först i osv. Det kan också komma att bli 
förändringar i de angivna upptagningsdatumen.   

      5 knop
      Har ni sett skylten? Nejdå,
      det finns ingen. Än!
      Men handla som om! 
      Och det räcker inte med att
      dra ner farten precis innan
      bryggorna. Svallet skapar otrivsel
      för de som vistas i sina båtar.
      Oavsett om man jobbar med den
      eller bara trivs med lite
      bryggsegling. 



Tillsyn av kommunen
Vi har haft besök av kommunen
framför allt med tanke på hur vi
tar hand om avfall, hanterar och
förvarar farliga ämnen. De har
haft en del synpunkter men allt
går att åtgärda. Dieseltanken
och kärlet den står i behöver
besiktas. Dunkar med oljor och
bränsle måste stå i särskilda              personen på bilden har inte med texten att göra

skyddande behållare.

De vill också att vi ska anlägga en spolplatta, där resterna ska tas omhand 
efter renspolningen av båtarna vid upptag. Vi arbetar med detta och kommer 
att lämna ett förslag till kommunen. Mer information kommer löpande kring 
detta.     

   Arbetshelgerna

   framöver   

    Det finns mer att göra med
    bryggorna så vi vill prioritera
    dessa innan vi går vidare med
    andra större arbeten. Arbetskraft
    behövs och vi kan se att det finns
    många som ännu inte gjort 
    någon arbetsplikt i år. Vilka

arbetshelgerna är går att se i Bas och även på vår hemsida. Kontakta därför
Mirre via mail eller sms, ni som vill boka in er. Kolla även med henne, 
om ni är osäkra på om ni har kvarvarande arbetsplikt att göra, om ni är 
osäkra! 

Vi vill få vassen klippt, bryggor riktade, A och B bryggan byggas ihop och elen
till F-bryggan dragen. Luftslangarna behöver vi också få igång till den 
kommande vintern. Och en hel del till. På hemsidan kommer det att gå att 
läsa mer detaljer kring arbetena framöver.
 
Nu håller vi tummar för mer sommar!
Hälsar 

Styrelsen 


