Till samtliga medlemmar!

Hej alla båtvänner!
Sommaren har tagit fart på allvar och vi har en härlig båtsommar framför oss. I förra veckan
avslutade vi vårsäsongen med en städkväll och ett styrelsemöte. Vi kunde konstatera att vi trots
pandemin kunnat genomföra en stor del av det vi planerat. Fokus har varit på underhållsarbete och
de projekt som vi startat. Tack alla som kom ner på städdagen och alla ni som på olika sätt har hjälpt
till i verksamheten! Självklart saknar vi gemenskapen och medlemskvällarna men förhoppningsvis
kan vi starta dessa under hösten igen.
Många nya medlemmar och fullbelagd hamn
Vi har fortsatt en tillströmning av nya medlemmar. Förra årets trend håller i sig och fler väljer eller
har planer på att skaffa båt. Det är positivt och vi har också kunnat erbjuda många en båtplats redan
nu men vi har en kö på båtplatser. Hamnkaptenen gör sitt bästa för att pussla med båtplatserna så
att så många som möjligt får plats men alla kan inte räkna med att få en plats under denna säsong.
Stort intresse för Seglarskolan
I slutet av maj samlades ett gäng och fixade i ordning jollarna inför årets Seglarskola som startar den
20 juni. Seglarskolan har sedan en tid varit fullbokad. Det är jättekul att intresset växer och att fler vill
börja segla. Förhoppningsvis kan vi till nästa år erbjuda fler platser men för att klara det behöver vi bli
fler ledare. Hör av dig till Janne eller Cecilia om du vill bli en ledare i Jollesektionen och ge möjlighet
till fler barn och ungdomar att lära sig segla.
Skrovrena och biocidfria båtbottnar 2022
Vi går in i slutskedet med arbetet att alla båtar ska vara skrovrena alternativt biocid fria inför
sjösättning 2022. Under våren har XRF mätning skett på ett stort antal båtar. Resterande båtar
kommer att mätas under oktober. Sällskapet har valt att upphandla en tjänst centralt för dom som
vill överlåta saneringsarbetet. När tiden för att lämna in intresseanmälan gick ut var det ett 40 tal
medlemmar som inkommit med förfrågan. Vi har lämnat in dessa till MacsMarine som nu kommer
att återkomma till medlemmarna med en offert som man då måste besvara och bekräfta under
augusti. Denna bekräftelse och beställning av tjänsten är då bindande. Vi kommer att undersöka
möjligheten att komplettera med fler båtar framförallt för de som kommer att mätas efter
torrsättning. Självklart finns möjlighet att göra jobbet själv. Du som väljer detta alternativ ska då
kontakta Varvschefen för instruktioner och godkännande om arbetet ska ske på plats i hamnen. Vi vill
poängtera att de medlemmar med båtar, som har båtbottenfärger som överstiger gränsvärdena och
som inte sanerats, kommer inte att få tillåtelse att sjösättas till våren 2022.

Provtagningsplan för hamnområdet är nu inlämnad
Som informerat om har alla båtklubbar fått föreläggande om att till kommunen inkomma med en
provtagningsplan av marken. Under april anlitades en konsultfirma som hjälpt oss att upprätta denna
på ett korrekt sätt. Vi har lämnat in den till Miljökontoret och inväntar deras vidare handläggning. Vi
kommer att hålla er uppdaterade kontinuerligt vid medlemsmöten och på hemsidan.
Direktiv för Elbilar
I att med att fler väljer att köpa elbilar har vi kunnat konstatera att många också börjat ladda sin bil i
de elstolpar som finns på varvsplan. Detta påverkar naturligtvis Sällskapets elförbrukning och
kostnader. Det är inte rimligt att alla medlemmar ska bära enskilda medlemmars kostnader för att
ladda sin bil. Vi hoppas att alla respekterar förbudet och att detta upphör omgående.
Nymålat Hamnkontor
Ni har säkert noterat att vårt fina Hamnkontor lagom till sommaren har fått ett ansiktslyft. Nymålad
fasad och tak var en nödvändigt underhåll. Nu räknar vi med att det ska klara väder och vind i många
år framöver. Tack alla ni som hjälpt till. Tack vare många eldsjälar som gör en stor insats för klubben
kan kostnaderna och medlemsavgifterna hållas nere!
Hamnkontoret är nu stängt för sommaren och öppnar igen den 10 augusti.
Öppettider Bränslemacken i sommar
Bränsleansvarig har ambitionen att bemanna macken på tisdagskvällarna under hela sommaren men
det kan finnas veckor då vi inte lyckas bemanna macken. Information om eventuella avvikelser i
öppethållandet kommer att anslås på macken.
Till sist vill vi i styrelsen önska er alla en riktigt skön båtsommar!
Hälsningar
Styrelsen

