Hamn & Hav April 2016

Hej !
Årsmötet är avklarat och vi lämnar 2015 bakom oss. Resultatmässigt var 2015 ett mindre
bra år så det känns därför extra skönt att redan nu känna att 2016 har alla förutsättningar
till att bli bättre.
Vi kommer under försommaren att färdigställa våra 14st ställplatser för husbilar, vilket
kommer göra gott för klubbens ekonomi men även för livet nere i hamnen.
Personalmässigt kommer vi göra stora förändringar under 2016. Framför allt kommer
våran vaktmästare Jonny gå i pension, vilket givetvis känns tråkigt. Under april kommer en
eventuell ersättare att testa på uppdraget och hänger därför på Jonny under hans sista
månad.
Sjösättningen närmar sig med stormsteg och allt fler har börjat färdigställa sin båt. Den
23/4 är det dax och likt dom senaste åren så skall de med båtar i den yttre och mittersta
raden, vara på plats kl: 07:00 och den inre raden närmast klubbhuset kl10:00.
Man kommer inte kunna utföra sin arbetsdag under sjösättningen utan den möjligheten
finns den 16/4. (Anmäl er till Jonny eller kansliet) (Tag med egen matsäck!!!)
Vi kommer även köra en arbetsdag den 12/5 men med endast ett fåtal ”platser”
(Tag med egen matsäck!!!)
Gällande våran mack så kommer vi även i år endast kunna erbjuda diesel. Ansökningen är
inskickad men många frågetecken gör att arbetet får fortsätta.

Ha de gött!!
Magnus Sandberg
Ordförande
Träslövsläges Båtklubb & Båtsällskap
Vårdagjämning - Är det när detta skrivs!
Det innebär givetvis att man börjar tänka på sjösättning och det härliga båtlivet som väntar.
Men dessförinnan måste ju båten tvättas, poleras, vaxas och bottenmålas! – Eller????
Det sistnämnda är faktiskt inte en självklarhet – Att lägga på lager efter lager av bottenfärg
är inte bara dyrt, utan även i de flesta fall helt onödigt! Efter att ha bottenmålats en eller två
gånger har de flesta båtar en fullt fungerande bottenfärg, som inte behöver ytterligare nytt
lager! Det räcker att måla vattenlinjen och ”dutta” på färg där det kanske skavts av! Jag
har själv provat detta och det fungerar alldeles utmärkt.
Alltså: Måla inte i onödan! Ett lager bottenfärg som täcker ytan behöver inte målas om!!!!
Och till sist: Använd godkända färger!!
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De färger som används inom yrkessjöfarten är helt olämpliga för oss och fördärvar våra
möjligheter att filtrera vattnet från spolplattan!

Blå Flagg
Ansökan om blå flagg för 2016 lämnades in i Januari och det ser ut som att vi kan hissa
den Blå Flaggen även detta år. Det gäller dock för oss alla att vi lever upp till kraven för
detta! Om alla hjälper till att försöka hålla både vattnet i Hamnbassängen och
hamnområdet rent och fritt från skräp, papper, plast mm. så ser det roligare ut. Tänk även
på att man INTE ska kasta fiskrens eller kräftskal i vattnet! Det finns container för detta!
Hälsningar
Dan
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