Nyhetsbrev Stallarholmens Båtklubb

April. 2019

Här kommer lite information inför vårbestyren och extra årsmöte som förestår.
Viktiga datum:
•
•
•

Sjösättning Strandvägen:
Extra möte på Mötesplatsen, Gula Industrihuset:
Årsmöte, plats och tid meddelas senare:

onsdag 1:a maj, kl. 8.00
lördag 4:e maj, kl. 13.00
lördag 7:e decembar

Som vanligt måste båtar på vagn/kärra, med vinterplats på Strandvägen som blockerar
utrymmet för mobilkranen, lämna området före 1:a maj. Vi påminner också om att ingen båt
får kvarstanna uppställd på hamnplanen på Strandvägen under sommarsäsongen.
Om ni ändrat era kontaktuppgifter eller båtförhållande som påverkar era önskemål avseende
plats i hamnen i sommar så hör av er snarast till klubben. Styrelsens/Klubbens
kontaktuppgifter finns på hemsidan. Ni kan naturligtvis även lägga en lapp i klubbens
brevlåda på Strandvägen.

Extra möte:
Styrelsen har förhandlat vidare med Strängnäs kommun angående den nya
båtuppställningsplats som iordningställts norr om Husby Tegelbruk. Uppställningsytan
är ca 4 000 m2 men arrendet avser hela fastigheten på över 17 000 m2 så klubben är fri
att fylla ut och markbereda större område vid framtida behov. Arrendeavtalet omfattar
även de bryggor och vattenområden som klubben nyttjar vid Östa och Strandvägen. På
Östaområdet utökas vattenarrendet med plats för ytterligare en flytbrygga samtidigt
som arrendet av hamnplanen upphör.
Ny detaljplan:
Kommunen har köpt marken intill klubbens arrenderade område, där åkeriet ligger idag, i
avsikt att upprätta ny detaljplan för området med bostäder och rekreationsytor. En konsekvens
blir att SBK tvingas lämna markområdet på Östa senast 2022 då nuvarande kontrakt löper ut.
Vi har att välja mellan det kontrakt som förhandlats fram med kommunen, enligt ovan, eller
bli en mycket liten klubb med endast den yta på Strandvägen som SBK äger.

Medlemsomröstning:
Givetvis innebär projektet en ökad arrendeavgift, nya rutiner och investering i
utrustning för båthantering och transport till och från uppställningsområdet. Samtidigt
finns stora praktiska och ekonomiska fördelar då alla som vill kan erhålla
båtuppställningsplats, båtarna blir åtkomliga i valfri ordning och dag för sjö/torrsättning kan väljas fritt, båtar och vagnar kan vid behov stå kvar över sommaren
och vi är fria att bygga fasta båthallar på vinterplatsen. I samband med att yta frigörs
på Strandvägen kan en uppryckning av klubbstugan vara på sin plats.

Förrådutrymmena ombildas till en större samlingslokal kompletterat med
sanitetsutrymme eftersom vi nu får VA-anslutning. Tjänstemännen på kommunen har
redan vitsordat denna åtgärd som inte stöter på några bygglovsproblem.
Styrelsen utarbetar nu en utgiftsbudget för detta projekt och sammanställer underlag
för beslut angående föreslaget arrendeavtal. Det finns ganska många delar i den totala
planen som är ömsesidigt beroende av varandra så det är ingen simpel ekvation. Det
förefaller också vara ett av de mest avgörande besluten i klubbens historia, och har en
stor påverkan på många av våra medlemmars båthantering, så vi utgår från att
medlemmarna följer ärendet med intresse inför vår gemensamma omröstning på Extra
möte lördag 4:e maj, kl. 13.00. Styrelsen återkommer med mer detaljerad information samt
möteskallelse.

Hagskär.
En träff med Enhörna Båtklubb, för genomgång av sommarens händelser, är planerad
lördag 25:e maj, kl. 10.00. Alla som känner för en vårutflykt är välkomna, kanske kan vi
uträtta lite nyttigt också.

Nya administrativa rutiner.
I syfte att dels förenkla styrelsens arbete och dels göra det medlemsadministrativa
arbetet mindre personberoende så har styrelsen under vintern arbetat med att lägga
över våra administrativa register i SBU’s BAS-system. Detta system är helt
kostnadsfritt för båtklubbar och används av över 400 klubbar. Medlemmarna kommer
först att märka detta på att aviseringen av avgifter i vår kommer att ske med
mailutskick. Avierna kommer även få ett nytt utseende. De som inte har någon
mailadress kommer naturligtvis få avierna via posten.

Styrelsen önskar en solig vår och återkommer med
ytterligare information inom kort.

Den som väntar på någon som gått väntar alltid för länge.

