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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”  

Upptagningen av båtarna    

I helgen togs den första
omgången av båtarna upp.
Nästa omgång är helgen
den 23 och 24 oktober.
Samling 7:45.

Några saker att tänka på
är att ta bort och ta hand
om det egna förtöjnings-
godset. Även linor, spända
mellan brygga och stolpar. 

Anledningen är framför
allt, att isen lätt tar tag i
nedhängande tampar och
har en osedvanlig kraft att
dra bryggorna sneda. Ligger tampar kvar på  bryggorna kan de också utgöra 
olycksrisker.    

Se också till att allt material som vaggor, stöttor, osv är kollat. Gängor 
smörjda, pallningsbrädor finns att tillgå. Kätting till stöttorna inhandlad. 

Lägg ut presenning på marken under platsen där din båt ska stå om du 
kommer att göra något slip- eller skrapningsarbete på underkroppen. Även 
om båten inte har TBT, finns det fortfarande gifter och relativt höga 
koncentrationer av metaller i bottenfärgerna. Förvara färger och liknande i 
plastbaljor under båten. 

Mastförvaringen

Masten ska vara märkt med medlemsnummer och utgöra ett paket. 
Spridarna ska vara avskruvade från masten, och tillsammans med vant och 



stag lindade stadigt intill masten. Bommar får förvaras på annan plats. De 
större masterna läggs nederst, och de mindre högre upp i mastskjulet. 

Vi är nödsakade att plocka bort master från mastskjulet som ligger i en härva 
av spridare, stag och vant, och är omärkta. Detta för att få en rimlig ordning, 
för att det ska vara arbetsmässigt hanterbart för andra medlemmar och 
minska risken av att föremål sticker ut och kan skada någon.          

Motorkonservering  

    Var särskilt noga med att inte spilla ut olja
    och glykol på marken vid konserveringen. Vi
    har fat för dessa vätskor i boden/containern
    vid grinden. 

     Använd gärna propylen-glykol vid
    vinterkonserveringen då den är giftfri och
    miljövänlig och passar de flesta motorer. 

Arbetshelg och städdag  
Helgen 30-31 oktober är den sista arbetshelgen för året. Det är då vi tar upp 
Y-bommarna och lägger sista handen inför vintern. Sen kommer en sista 
städdag på det, söndag den 7:e november. Anmäl om du/ni kommer, till 
någon i styrelsen. Tänk på att en av de två städdagarna är obligatoriska! Vi 
kommer som vi brukar, erbjuda lunch.    

Huggorm   

En liten huggorm låg och solade sig
härom veckan på asfalten vid
bryggan. Så se upp, eller snarare
ner. Vi ska ta bort större stenar i
strandkanten framöver för att undvika
att ormar dras till vårt område. 

Betydligt fler dör av bi- och geting-
stick än ormbett, bara som
upplysning.

 



Onsdagsseglingarna...   

...har varit en uppskattad verksamhet som pågått under hela sommarhalvåret.
Inte minst samlingen vid grillen efteråt med korv och marshmallows, nedsköljt
med folköl. Bara en sån sak! Såklart återkommer onsdagsseglingarna till 
nästa säsong. Nu är det ju tradition! 

Toaletten

I helgen har toatanken återigen fått en översyn. En pump för dränering ska 
också till. Besked kommer på vår Facebook-grupp när toaletten går att 
använda igen. 

Båtplatser

Se över ditt behov av båtplats både vid brygga och på land inför nästa 
säsong och hör av dig till styrelsen om det är några förändringar. Har ni för 
avsikt att köpa en ny båt till exempel, behöver det ansökas hos styrelsen. Ju 
fler och större nya båtar som tillkommer desto viktigare blir det att vi ska 
kunna tillse att det finns utrymme för dessa. Det är inte alltid givet att det går 
att få plats. Och vi behöver vara uppdaterade för att det ska gå att planera in 
detta på bästa sätt. 

Ändrad bryggnumrering nästa säsong

Nästa år kommer vi att döpa om en brygga och ge samtliga bryggor nytt 
nummer. Mer information om detta kommer framöver. 

Tips om knopar

Följ länken nedan för att komma till navigationsskolans genomgång av de 
vanligaste och viktigaste knoparna man kan behöva till sjöss.
 https://navigationsskolan.se/knopar/

 

Med detta önskar styrelsen alla 
medlemmar en god tid framöver trots båt 
på land! 

https://navigationsskolan.se/knopar/

