
Till våra medlemmar 
  
Året närmar sig sitt slut och vi kan sammanfatta ett händelserikt och ett annorlunda år. 
Den pågående pandemin påverkade mångas sommar och semesterplaner. Båtsäsongen 
och båtlivet blev en möjlighet och ett alternativ  till aktiviteter och fina naturupplevelser 
på hemmaplan, istället för resor i Sverige och utomlands.  Det har märkts på ett ökat 
intresse där fler och nya båtägare hittat ut på sjön och i skärgården. För klubbens del har 
det märkts på ett  stort antal  nya medlemsansökningar och att nya medlemmar valts in. 
Några har vi kunnat erbjuda plats om båtstorlek passat till ledig båtplats, några har 
hamnat i kö för framtiden men också ett stort antal som planerar att skaffa båt längre 
fram och bara ansökt om medlemskap.   
  
Vi och ni som medlemmar har behövt anpassa verksamheten till omständigheterna. Ett 
antal medlemmar har bl a tvingats eller valt ha sina båtar kvar på land under säsongen. 
Tyvärr har vi också tvingats ställa in de flesta medlemsaktiviteterna exempelvis 
medlemskvällar med föreläsningar, höstmötet och den årliga klubbkonferensen. Det vi 
däremot är glada för att vi kunde genomföra är Förarintygsutbildningen i början av året 
samt att vi återigen kunnat arrangera en seglarskola. Underhållsarbete och den vanliga 
driften har inte i någon större utsträckning påverkats.  
 
Vid höstens städdag i hamnen kom det rekordmånga medlemmar som under kvällen 
bidrog till städning och förberedelser inför torrsättningen. Vi hoppas att det är en trend 
där fler vill delta i klubbens arbete. Det innebär att vi kan hålla nere avgifter och kostnader 
för er medlemmar. Tack alla ni som på olika sätt hjälpt till att hålla verksamheten igång 
och skötseln av vår hamnanläggning under året! 
  
Vi vill också med dessa rader passa på att informera er nedan om några aktuella frågor 
inför nästa år. 
  
Årsmötet 2021 
Tyvärr måste vi inse att årsmötet den 18 februari blir svårt att genomföra fysiskt och på 
ett smittsäkert sätt. Styrelsen har därför beslutat att skapa förutsättningar för att hålla 
detta digitalt. Senast den 18 januari kommer ni få kallelsen och ytterligare information om 
hur detta kommer gå till.  
  
Vill du engagera dig i styrelse eller som funktionär? 
Valberedningen jobbar nu med att ta fram förslag till årsmötet. Vi vet att det finns behov 
av att tillsätta platser i både styrelse och i kommittéer. Kraven på båtklubbar och oss ökar 
inte minst när det gäller olika frågor som kräver  en delvis ny kompetens. Är du 
intresserad och höra mer eller vill nominera någon,  kontaktar du valberedningen på mail 
valberedning@uvb.nu 
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XRF-mätningar 
Arbetet fortgår som planerat vad gäller föreläggandet att samtliga båtar ska vara biocidfria 
eller helt  skrovrena till sjösättningen 2022. Under november utbildade vi 5 funktionärer 
som kommer att ansvara för mätningar av medlemmarnas båtar. Detta kommer ske 
succesivt och efter en prioriteringsordning. Skälet är att vi kommer hyra in oss på 
mätutrustningen från SBU och att perioden som vi kan disponera denna kommer delas 
mellan övriga båtklubbar som är medlemar i SBU. I samband med mätningen kommer en 
avgift att tas ut av medlemmen på ca 250 kr för att täcka kostnader som uppstår för 
mätutrustningen. Vi kommer skicka ut ytterligare information senare om när och hur det 
kommer gå till. 
 
Sanering av båtbottnar 
Vi har återigen lämnat in en ansökan om LOVA-bidrag för sanering av båtbottnar som 
skulle då vara möjlig för medlemmarna att ta del av i för många en kostsam sanering. Här 
väntar vi svar i början av 2021. Parallellt med detta har vi också varit i kontakt med ett 
företag som vi planerar göra ett avtal med och som kan åtta sig att sanera båtar på plats i 
hamnen. Vi vet att det finns ett antal medlemmar som behöver hjälp med detta av olika 
skäl. Under våren kommer vi skicka mer information där ni kan lämna med er 
intresseanmälan.  För er som vill göra jobbet själv gäller fortfarande att ni ska kontakta 
Varvschefen och få ett godkännande innan jobbet påbörjas. I samband med årsmötet 
kommer vi att informera mer om detta. 
 
Föreläggande markföroreningar 
Länsstyrelsen har klassat alla båtklubbars markyta som markförorenade i olika riskklaser. I 
detta skede ligger alla i riskklass 1 och i en fas som kallas MIFO-fas 1. Det innebär att vi är 
ålagda att komma in med en plan för provtagningar av marken senast den 30 april. När 
det blir aktuellt med provtagningar, och  vilka eventuella åtgärder vi behöver göra, blir en 
senare fråga . I samband med årsmötet kommer vi informera mer om detta också. 
  
Till sist vill vi från styrelsen tacka alla för det gångna året och önska er en riktigt  
GOD Jul och ett GOTT NYTT ÅR! 
 
Upplands Väsby Båtsällskap 
  
Jan Larsson 
Ordförande 


