Hamn & Hav augusti 2016

Hej Alla!
Den så kallade sommaren börjar lida mot sitt slut.
Säsongen har varit något smärre än förra året, detta var ju inte något vi behövde då vi tillsammans med kommunen
har fått bakslag på våra ställplatser. För en kort stund i början av sommaren öppnade vi platser men fick ganska
snabbt stänga dom igen. Detta är ju välkänt i klubben så vi ordar inte mer om detta. Bifogar svaret från
Länsstyrelsen så alla får läsa rätt fakta. Kommunen har svarat Länsstyrelsen så fortsättning följer.
Under åren har många haft synpunkter gällande våra skyltar som visar om båtplatsen är ledig (röd/grön) Så vi
beslutade tidigt i sommar att ersatta samtliga skyltar. Med uteblivna intäkter från husbilar gör att vi behöver
fakturera kostnaden för skyltarna till samtliga TBK-medlemmar ( 400:-+moms/plats)
Flertalet att våra båtplatser har väldigt dåliga y-bommar, där till och med vissa ligger under vattenytan. Platsägaren
ansvarar för sina y-bommar och jag vill därför uppmana till att man ser över sina bommar. Kommer det inte
åtgärdas inom en snar framtid kommer klubben att skicka ut ett påpekande till ägaren men krav på åtgärd alt
kostnad för att utföra åtgärd.

Årets kräftskiva kommer vi att köra på restaurang Hamnbryggan lördagen den 17/9 kl18:00
För 300:-/person frossar vi i kräftor och umgås.
Dryck kommer att serveras till mycket förmånliga priser. (Entrén betalas kontant vid ankomst)
Anmälning som vanligt på kansliet. Alla är hjärtligt välkomna!
Under kommande helg arrangerar vi Pelle P Laser Grand Prix 4. Det är ett 60-tal segelbåtar som gör upp om segern.
Hamnen kommer att vara full med båtar och med massor av folk som brinner för segling. Verkligen kul att vi
återigen är arrangör för en deltävling.
Sist vill jag bara påminna om att vi tillsammans måste hålla våra grindar låsta.
Måste man köra in på området, gäller det att man ser till så grinden blir låst igen.
Tillsammans ansvarar vi för att hålla stölderna nere.
Njut av sista delen på båtsäsongen, så hoppas jag att vi syns på kräftskivan.
Ha de gött!
Magnus Sandberg
Ordförande
Träslövsläges Båtklubb och Båtsällskap

