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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”  

Hösten är här   
Nu går det väl inte att förneka längre. Hösten är här! Höstdagjämningen är 
onsdagen den 22 september. Och vi går in i en annan fas där annat tar vid. 
Arbete på klubben bland annat. Det finns fortsatt ett stort behov av att rusta 
upp och underhålla våra anläggningar. Vi har de senaste åren gjort stora 
satsningar på detta, framför allt året stora bygge av en ny E-brygga, eller om 
man så vill, restaurering. 

   Havsörnen   

    Snurrade runt efter en godbit
    härom morgonen i vår vik. Men
    alla fina rätter dök gång på gång.
    Menyn var stor, det var ett väldig 
    plaskande. Till slut gav upp och
    flög och satte sig i en träkrona 
    inne på naturreservatet. 

Onsdagsseglingar några veckor till   

Än några veckor kommer
onsdagsseglingarna att pågå, med
efterföljande korvgrillning och
trevlig samvaro. Det kommer som
tidigare denna säsong finnas någon
representant med från styrelsen för
dialog och frågor. Sista dagen
enligt kalendariet är den 6 oktober. 
Samling kl. 17:30! 
                                                            nåja, så här många båtar har de nog aldrig varit, hittills...



    28 nya medlemmar 
     Det här året har de tillkommit 28 nya 
     medlemmar och några få har försvunnit så 
     netto är på ett gott plus. Alla har egen båt.    

 Listor för upptagning   

Nu finns torrsättningslistorna
liggande i klubbhuset. Och
många har redan skrivit in sig.
Men troligen inte alla än. Så se
till, ni som inte har det än, att
planera in er upptagning. Ju
längre 
man väntar, desto svårare att
påverka upptagningen av den
egna båten. 
Tänk också på att upptaget styr
sjösättningen, så att sist upp, 
blir först i osv. 

Än så länge har vi kvar det
gamla hederliga sättet för
bokning, så tyvärr måste man
bege sig till klubben för att 
skriva in sig  på ett av
upptagnings-tillfällena. Men det
är mycket möjligt att vi kan gå
över till listor via BAS från och
med nästa säsong. 
 
Var din båt kan placeras styrs också av om den behöver TBT-saneras, eller 
om den behöver testas för TBT. (Och därmed eventuellt kommer att behövas 
saneras.) Därför är det viktigt att denna information ges i listorna.  

Se till att förbereda ert eget material för torrsättningen. Stöttor, bockar, 
pallningsvirke, kedjor, vad ni nu använder, måste finnas på plats, och 
vara i gott skick. Vi spar så mycket tid, och kan få allt att flyta på så 
mycket bättre om detta är gjort!  

Ny bryggindelning



Till nästa säsong kommer en ny nummer- och bokstavsordning göras på våra
bryggor. Något som vi hoppas kommer att upplevas både mer logiskt och 
förståeligt. Vi kommer att återkomma till hur det kommer att se ut i god tid till 
nästa säsong. 

Fler arbetshelger  

Tyvärr blev vi av skilda skäl
tvungna av ställa in de två planerade
arbetshelger i augusti. Men vi har
tre helger nu i september, där vi
förhoppningsvis ska få en hel del
gjort. Datumen kvar 18-19
och 25-26. Den 11-12 har just
genomförts med stora insatser för att
färdigställa bryggorna. Bilden till höger
är från ett fynd som hittades vid
dykningen. Bra jobbat!

Även i oktober ligger en sista arbetshelg.
Det är då vi förbereder för vintern, och
bland annat  tar upp Y-bommarna. Det
som vi hoppas ska hända nu är att
äntligen elen ska kunna fungera på E-
och F-bryggorna, och med det
belysningen, och tryckluften under som ska hålla isfritt. Och därmed mindre 
slitage på våra bryggor. Och förbättra övergångarna, få ner alla stolpar, F-
bryggan riktad, A-bryggan ihopbyggd med resten av bryggsystemet, och börja
klippa vass. Så får vi några platser till för mindre båtar närmast land. 

Även toatanken hoppas vi ska kunna bli åtgärdad. Vi har haft otur trots 
många åtgärder kring vår toa. Nu fylls tanken av det vanligtvis höga 
vattenståndet runt klubbstugan, så vi har en läcka i anslutningen. Det 
behöver därför grävas upp återigen, och åtgärdas, tyvärr. Röja sly, klippa 
gräs, Det finns som vanligt minst 2 arbetsledare från styrelsen med vid varje 
arbetsdag. Och material och planer för dagen.  

Boka in er på BAS, alternativ ta kontakt med Mirre ni som vet med er att ni 
behöver göra er arbetsplikt. Ni behövs! Kolla även med henne, om ni är 
osäkra på om ni har kvarvarande arbetsplikt att göra, om ni är osäkra! 
Väl mött! 
 
Nu får vi hoppas på en skön höst!

Hälsar Styrelsen 


