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Information med anledning av Covid-19 
 
Vi befinner oss i en besvärlig situation i landet som förutom ett allvarligt hälsoläge även påverkar föreningslivets 
verksamheter. Styrelsen vill med detta brev informera er om hur det påverkar oss och beslut och åtgärder vi 
vidtagit och kommer att vidtaga. Som ni vet kommer det hela tiden nya beslut och förhållningssätt som medför att vi 
också kanske måste ändra våra beslut. Vi ber er att hålla er informerade via vår hemsida om aktuellt läge. 
 

Generella råd 
Som grund för våra beslut kommer generella riktlinjer och beslut från regering, kommun och Folkhälsomyndigheten 
att gälla. Några viktiga allmänna råd att tänka på är följande: 
- Stanna hemma när du är sjuk. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att 
träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta 
andra. 
- Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i 
gruppaktiviteter inomhus. 
- Håll avstånd, ca 1,5 till 2 meter till varandra även utomhus, speciellt gäller detta äldre personer. 
- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna, tvätta därför händerna 
ofta och i minst 20 sekunder. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt. 
- Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk så hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller 
från att förorena dina händer och föremål du rör vid. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta 
händerna. 
- Undvika att röra ögon, näsa och mun. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. 
* Handsprit – om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta 
alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga. 
- På Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se hittar du ytterligare information och råd. 
 

Sjösättning av Kranbåtar 
Planerade dagar för sjösättning av kranbåtar den 25-26 april samt 2 maj kvarstår. Vi har undersökt möjlighet att 
flytta sjösättningsdagar med Kranbilsföretaget men kan konstatera att det inte är möjligt. 
Sjösättningslistor kommer att anslås i Klubbhuset 14 dagar innan första sjösättningsdag. I det fall någon medlem 
insjuknar och ej kan delta vid sjösättning gäller följande: 
 

- Meddela Varvschefen (varvschef@uvb.nu) din situation där du i första hand har hittat en ersättare som kan vara 
med och ansvara för att sjösätta båten och förflytta till din båtplats. Kom ihåg att meddela namn samt förse 
ersättaren med ditt försäkringsbevis. 
 

- Varvschefen kan om möjligt byta dag för sjösättning till någon annan än de tre alternativen angivna dagarna för 
sjösättning. 
 

- I sista hand kommer båten att flyttas till annan uppställningsplats på land. I detta fall kan vi inte erbjuda någon 
sjösättning utan medlemmen själv får bekosta och ordna sjösättning alternativt bli kvar på land under säsongen. 
 

Sjösättning av Trailerbåtar 
Sista dag för sjösättning av trailerbåtar flyttas fram till den 30 juni. I övrigt inga andra förändringar. 
 

Varvsområdet och Klubbhuset 
På varvsområdet och i klubbhuset kommer vi anslå de förhållningsregler och råd som gäller när man vistas här. 
Respektera dessa och hjälp till med att hålla rent så att vi minskar risk för smittspridning. 
 

Styrelsen har beslutat att kiosken och serveringen i Klubbhuset kommer vara stängd tillsvidare. 
 

Kommande aktiviteter 
Regeringen har ändrat sitt beslut att inga sammankomster med fler än 50 deltagare får arrangeras. Speciella regler 
för planerade Trivselkvällar och andra aktiviteter kan komma införas. Håll koll på hemsidan där aktuell information 
kommer finnas. 
 

Seglarskolan 
En seglarskola planeras fortfarande att genomföras i sommar. För mer och aktuell information om denna kommer 
löpande att finnas på hemsidan 
 
Styrelsen, den 29 mars 2020 


