Fi"L"bäcLs ha*arening
Återigen vill vi framhäva att bevakningen verkligen betyder något så därför har vi den
återkommande vädjan att TA ER VAKT. Det är en liten uppoffring, som betyder så mycket.
C-bryggan är på plats och det sista skadade väderskyddet på en av belysningsstolparna är nu
ersatt. Bryggan har också fått det från början saknade "glidsteget" där landgången når bryggan.
Det blir nu lättare för skottkärrorna och även för rullstolar att komma upp äch ner på bry§gan.
Några ytterligare flytbryggor blev det inte under vintern utan utplaceringen har flyttats fram på
obestämd tid och av inte helt klara anledningar. Vi får helt enkelt awakti besked från Grefab när
så kan ske. Det är kanske lite glest i kommunikationerna, och de[går inte klart att läsa ut av
Grefabs hemsida vad som är på gång.

Stöldläget i hamnen är på, i stort, lika nivå som tidigare. Vi vill tro att vår närvaro i hamnen
hjälper till och att det är viktigt att vi alla är vakna och frågvisa. Buset tenderar att bli allt mer
fräcka och sofistikerade. Bra märkning, bra bevakning och ställ frågor, det hjälper att hålla nivån
på tillgrepp
Genom informationssystemet Coboat, som ställs till förfogande gratis till alla båtägare i sitt
grundutförande har vi kunnat följa aktiviteterna inom stöld av båtar och motor". på
snabbt
"tt
och enkelt sätt. Mer om detta på vår hemsida.
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Apropå märkning, har det i flera år pratats om att förse samtliga\rinterupplagda båtar med en
enkel form av identifiering. Under stormiga nätter där kanske täckelsen slitits bort av stormen,
skulle det vara värdefullt om föreningen med hjälp av identifiering kunde påkalla båtägarens
uppmärksamhet på att det kan föreligga fara i dröjsmåI. Det sägs att Grefab har "något-på gång,,,
så vi får awakta.
Meddelande om eventuella kommande aktiviteter komme. att ainonseras på vår hemsida, så gå
in där och kolla vad som är på gång. Ni som inte har tillgång till hemsidan, liontakta gärna någon
båtgranne för hjälp med informationen.

Vi står inför ett vägval beträffande vår förening. Många har ansett att det är dags för nya grepp,
att det sker en föryngring i styrelsen, varför många kommer att lämna styrelsen titt årimOtei.
Vi gör åter ett upprop och be er alla och envar som känner att det finns saker som ni skulle kunna
göra eller förbättra för vår förening, anmäl er gärna för deltagande i styrelsearbetet. Det är
förhållandevis enkla saker och vi har styrelsemöte blott en gång i månäden, dock ej under
sommarmånaderna.
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Ha ett riktigt gott nytt båtår 2018 och måtte sommaren bli fin!
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