Nyhetsbrev Stallarholmens Båtklubb

Juni. 2019

Äntligen lite intressanta nyheter att förmedla. Våren har ju handlat om förhandlingar
och beslut kring klubbens nya arrendeavtal, vilket i sin tur sätter ramarna för
klubbverksamheten framöver.
Viktiga datum.
•
•
•

Höstmöte, plats bekräftas senare:
Båtupptagning Strandvägen:
Årsmöte, plats och tid meddelas senare.

Lör. 28:e september, kl. 11.00
Sön. 6:e oktober kl. 08:00
Lör. 7:e december

Båthantering.
Sjösättning på Strandvägen förlöpte sedvanligt medan många av båtarna som sjösätts
på Östa fortfarande ser fram emot det våta elementet, vilket faktiskt också följer seden.
Den båt som i skrivande stund finns kvar på strandvägen kommer att lämna området
närmaste dagarna i enlighet med klubbens tidigare redovisade intensioner; inga
sommarupplagda på Strandvägen!
Nytt arrende.
Styrelsen och representanter för Strängnäs kommun har nu undertecknat arrendeavtal
om ny båtuppställningsplats vid Gråbo norr om Husby Tegelbruk. Uppställningsytan
är ca 4 000 m2 vilket räcker bra till alla klubbens båtar i nuläget. Vid eventuellt behov
ingår mer plats för utbyggnad i framtiden. Arrendeavtalet omfattar även de bryggor
och vattenområden som klubben nyttjar vid Östa och Strandvägen.
Handlingsplan.
Vi har alltså ett nytt avtal som äntligen ger tillräckligt utrymme för medlemmarnas båtar,
vagnar, kärror, vaggor, täckningsmaterial och liknande. Hopträngda och in-parkerade
båtar/utrustning är ett avslutat kapitel. Inom kort börjar vi med att transportera all sådan
materiel från klubbens områden på Östa och Strandvägen till nya uppställningsplatsen,
detsamma gäller de båtar som avser stå på land under innevarande sommarsäsong. Vid
synpunkter kring detta kontakta snarast styrelsen.

Åtgärder.
Klubben har nu ovanligt många projekt att hantera, vissa ganska omfattande:
• Lilla bryggan på Strandvägen är förankrad med för små stenar som draggar.
• Efterfrågan på båtplatser aktualiserar anläggandet av flytbryggan vid Östastranden.
• Området vid Gråbo ska anslutas till elnät och kommunalt vatten.

• Området vid Gråbo behöver stängas med bom och så småningom även stängsel
samt kameraövervakning.
• På Strandvägsområdet är det nu dags för anslutning till Sevabs system för
kommunalt vatten och avlopp, i enlighet med tidigare överenskommelse.
• Även på Hagskär ligger yttre bryggan för klent förankrad och behöver en riktig
”kloss” på 3-4 ton i riktning åt SO.
• Inre bryggan på Hagskär behöver bättre landfäste för utgångsrampen, som nu är
provisorisk.
• Elsystemen på både Östabryggan och Hagskär är under pågående uppdatering som
bör bli succé, när det äntligen blir klart.
Båthantering.
Redan hösten 2019 räknar vi med att transportera flertalet båtar till uppställning vid
Gråbo. För detta har klubben fått permanent tillstånd att frakta bred last och ett
dragfordon har inköpts. Det blev en Scania SBA 111, terrängbil 30, som bör klara alla
medlemmars båtekipage. Även en universal varvsvagn som hanterar alla båtar upp till
5 ton är under upphandling.

Båtskjul.
För den som inte tycker att ovanstående räcker att bita i har vi nu unikt tillfälle att
köpa takplåt och virke till specialpris för en större skjullänga till båtförvaring. Flera
medlemmar har uttryckt önskemål att köpa in sig i ett organiserat andelssystem för att
snabbt kunna uppföra fasta båthallar, som ligger utanför klubbens nuvarande budget.
Den som är intresserad hör snarast av sig så kanske vi ka sy ihop något, det måste bli
båtplatsinnehavarnas eget byggprojekt då klubben har fullt upp med övriga arbeten närmaste
åren.

Miljöaktuellt.
Så har det även nått SBK; kravet på sanering av giftbottenfärger. Det berör alla klubbens båtar
som har någon form av giftig bottenfärg kvar på båten, om båten har hemmahamn i Mälaren.
Det kan även beröra andra med hög koncentration av kopparsubstans (västkustfärg) samt alla
med spår av gammal TBT-färg. Första steget blir att utreda vilken färg som finns på
klubbmedlemmarnas båtar, något som kan kosta en slant om inte ägaren själv kan reda ut vad
som använts. En deklaration om detta kommer att avkrävas varje båt som ska lyftas redan i
höst, med förhoppning att dyrbar provtagning ska kunna undvikas tillsvidare.

Styrelsen önskar en förträfflig sommar med sol, bad och
många utförda arbetsplikter.

