Nyhetsbrev Stallarholmens Båtklubb

September. 2019

Här är lite information inför båtupptagning och höstbestyr på klubben.

Viktiga datum.
•
•
•
•

Höstmöte på Strandvägsområdet.
Arbetsplikt: höststädning, mm.
Båtupptagning Strandvägen:
Årsmöte, plats och tid meddelas senare.

Lör. 28:e september, kl. 11.00
Lör. 28:e september, ca 12.00
Sön. 6:e oktober kl. 08:00
Lör. 7:e december

Båtuppläggning.
De båtar som inte har egen vagn/kärra lyfts som vanligt på den gemensamma
upptagningen, Sön. 6:e oktober kl. 08:00 och vinterförvaras på Strandvägsområdet.
Övriga båtar som kan landtransporteras bör i största möjliga utsträckning
vinterförvaras på nya uppställningsplatsen vid Gråbo. Klubben har nu inte samma
begränsning i uppställningsyta som tidigare varför även båtar som tidigare tagits hem
eller till annan plats nu är välkomna till Gråboområdet. Båtar med vagn/ kärra kan
lyftas vid valfri tidpunkt på Östaområdet eller vid den gemensamma upptagningen på
Strandvägen. Väljs det senare alternativet får man räkna med att köra bort båten direkt
utan möjlighet till bottentvätt. Vidare information förmedlas på höstmötet, Lör. 28:e
september, kl. 11.00 samt i personlig kallelse till alla med plats på Strandvägen.

Båthantering.
Det råder i nuläget tveksamhet ifall klubben får köpa den vagn för båthantering som
tidigare planerats och vi har inte påträffat något annat prisvärt alternativ. Denna skulle
kunna transportera alla båtar upp till 5 ton och lasta av på pallning/vagga. Däremot har
vi ett dragfordon som börjar ta form efter diverse serviceåtgärder, vilket förväntas
klara transport av alla klubbens båtar mellan lyftplats och uppställning.

Infrastruktur.
Vi hyser viss förhoppning att snart få elanslutning till Gråboområdet medan
vattenanslutning förefaller något mera svårbemästrad, bollen ligger nu hos Sevab som
försöker kartlägga sitt nät och finna en lämplig anslutningspunkt. Beträffande

anslutning av Strandvägsområdet till kommunalt avlopp ligger ärendet nu hos
kommunens MEX-kontor för budgetering av det ekonomiska bidrag som klubben
tidigare utlovats. Nya småbåtsbryggan vid stranden i Östaviken är på plats och klarar
båtar upp till ca 1,4 m. djupgående på yttre platserna.

Åtgärder.
Klubben har fortfarande många projekt att hantera, vissa beroende av andra aktörers
beslut och åtgärder, vilket utesluter någon exakt planering. Några exempel:
• Flytbryggor på Strandvägen och Hagskär med för små förankrings-stenar som
behöver kompletteras.
• Nya flytbryggan vid Östastranden som bitvis behöver nytt trädäck.
• Området vid Gråbo ska anslutas till elnät och kommunalt vatten.
• Området vid Gråbo behöver stängas med bom och så småningom även stängsel
samt kameraövervakning.
• Kommunalt avlopp på Strandvägsområdet samt toalettutrymme och
tömningsanläggning för septiktankar.
• Bättre landfäste och utgångsramp på flytbryggan vid Östa samt inre bryggan på
Hagskär.
• Elsystemen under pågående uppdatering på både Östabryggan och Hagskär.
• Börja det ganska omfattande arbetet med anläggning av ny kaj på Strandvägen.

Miljöaktuellt.
Klubben har nyligen genomgått kommunens regelbundna miljötillsyn med tillhörande
tips och synpunkter, även denna gång i positiv anda utan några anmärkningar eller
förelägganden. De båtägare som bekymrar sig över innehållet i båtens gamla
bottenfärg kan tillfälligt andas ut, vi väntar fortfarande på en utredning kallad
”skrovmålet” som ska ge bättre direktiv i fråga om saneringsåtgärder och behovet
därav. Däremot behöver klubben anlägga mottagningsstation av farligt avfall (olja,
glykol, båtbatterier, mm) samt spolplatta med olje- och slamavskiljare, dock får vi lite
tid på oss med tanke på uppbyggnadsfasen för nya området.

Styrelsen önskar välkomna på höstmöte och även lite
arbetspliktsarbete efteråt för de som har möjlighet.

