Nr 2, 2012
Sommaren kom tidigt iår!
Båtarna kom i sjön i tid och vårvärdet kan
ingen klaga på – kanske lite för mycket vind
för fiske-folket men ganska lagom för
seglarna. Torsdags-seglingarna har kommit
igång och jag har också hört att någon har fått
makrill! (dock inte undertecknad!!)
2013 blir första året för TBS/TBK som miljömärkt båtklubb. Däremot blir det troligen
ingen Blå Flagg, då det inte finns någon
svensk institution som vill hålla i detta. ”Håll
Sverige Rent” gjorde detta tidigare, men ville
istället göra en egen flagga, men fick inte
klubbarna med sig och backade då ut. Det
finns en organisation i Danmark, men det är
ganska dyrt att ordna. Tidigare betalade vi ca.
4.000:- men nu skulle det kosta 1000 euro, dvs
9.000:-! Vi avvaktar till vidare!

Dan
......................................
Kansliet
Öppet: mån-fre 8-12
Tel. 0340-670707
Mail: info@traslovslagesbatklubb.se
Hemsida: www.traslovslagesbatklubb.se

Kalender 2013:
Kvällsseglingar
Våren 2013 torsdagkvällar 23/5 – 27/6
Hösten 2013 torsdagskvällar 1/8 – 5/9
Samling i klubbhuset 18:15
Segling K2

24 augusti

Kräftskiva 7 Sept.
Torrsättning 11 & 12 Okt.
Arbetsdag

26 Okt.

Årsmöte Mars 2013

Seglarskolan
Seglarskolan för juniorer håller i år under
veckorna 27, 28, 29 och 30. Anmälan till
seglarskolan till Maritha på kansliet.
Vi erbjuder även segelskola för vuxna. Ta
kontakt med kansliet med era önskemål.
OBS – Ny hemsida!!
Vi har fått en ny hemsida –
www.traslovslagesbatklubb.se.
Här finns ny och uppdaterad information om
det mesta som händer i vår hamn.
OBS! Vi har också fått ny E-postadress:
info@traslovslagesbatklubb.se Vänligen
ändra detta på Din Data!!
Ordning och reda i hamnen!!!
Vi måste ha mera ordning och reda på
hamnplan. när det gäller uppställning av båtar
på hamnplan, samt båtar och y-bommar som
läggs upp på helikopterplattan. Allt ska var
märkt med namn och båtplastnummer.
Vet Du med Dig att Du har en båt uppställd på
hamnområdet och inte märkt den eller anmält
detta till kansliet, gör det nu!
Det som inte är märkt eller omhändertagits
snarast kommer att köras bort till stena metall.
Försäljningsobjekt får ej stå på hamnplan utan
att hamnkapten är kontaktad.
Kattegatt-Leden
Läjets gästhamn är en ”Gate-Way” på
Kattegatt-leden, en cykelled från Helsingborg
till Göteborg. Därmed får vi möjlighet och
hjälpmedel att marknadsföra Träslövsläges
hamn, orten med natur, butiker, turistmål och
andra sevärdheter. Se www.kattegattleden.se
för mera information.
OBS – på mångas begäran: Information om
Tally Key El-system och passersystem bifogas
på särskild bilaga! Utförlig information finns
även på nya hemsidan!

Vår nye vaktmästare heter Johnny
Andersson.
Johnny är gammal läjesbo och kan och vet allt
om samhället. Han hjälper även till med att
fixa och dona i, och runt anläggningen. Han
kan även assistera om Du behöver hjälp att
använda miljöinstallationerna.

Uthyrning av båtplats Har du en båtplats och
hyr ut den i andra hand så har du skyldighet att
anmäla detta till Kansliet, så vi har uppgifter
om personen som nyttjar båtplatsen.
Vill du hyra ut i andra hand? Vill du hyra ut
din båtplats? Kontakta kansliet så har vi ett
register över personer som står i kö

Miljön i hamnen!
Vi ska vara stolta över vår fina hamnanläggning, och mycket arbete har lagts ner av
er medlemmar för att uppnå detta. Tänk på
fortsätta hjälpa till så att vi håller den i samma
fina skick. Alla kan hjälpas åt att ta upp skräp
om det råkat hamna vid sidan om
papperskorgarna. Vi har en modern miljöanläggning, och tänk på att värna om vår miljö
på alla sätt.
Att bottentvätten sker via spolplattan behöver
vi väl inte påpeka och har Du tänkt skrapa din
bottenfärg, så kontakta Dan R eller Jan S i
miljögruppen för instruktioner!

Jag nämnde tidigare Kvällsseglingarna!
I år blir det en vårserie och en höstserie med
ett uppehåll under semestertiderna.
Datum för vårserien 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 20/6
och 27/6
Datum för höstserien 1/8, 8/8, 15/8, 22/8, 29/8
och 5/9
Samling i klubbhuset 18:15 för genomgång av
bana. Start runt 19:00 mellan pirarna, egen
tidtagning som sedan redovisas för
resultatberäkning.
Har du ingen egen båt men är sugen på
segling? Kom till samlingen 18:15, det brukar
alltid finnas någon båt att följa med på!För
mer information om regler m.m. kontakta
segling@tbs-tbk.org

Såväl utslagsvask som sugtömningsapparatur
står klara för att ta emot toalettavfallet!
Behöver Du hjälp med detta finns Johnny på
plats, eller har Du andra frågor finns även vi i
miljögruppen till hands.

Ha en trevlig sommar!
Dan

Porto

Avsändare
Träslövsläges Båtklubb – Båtsällskap
Fiskehamnsvägen 4
432 75 TRÄSLÖVSLÄGE

