Nyhetsbrev Stallarholmens Båtklubb

sept. 2020

Här kommer lite information inför hösten 2020.
Aktuella datum:
• Höstmöte på Strandvägen:
• Upptagning på Strandvägen:
• Årsmöte (plats meddelas senare):

lördag 3:e okt. kl. 11.00
söndag 11:e okt. kl. 8.00
lördag 12.e dec. kl. 14:00

Observera att upptagningen blivit framflyttad till söndag, då kranen är bokad på annat
jobb under lördagen.
Sommaren som gått.
Vi har ju förärats långa perioder med prima båtväder och aktiviteten på klubben har
flutit rutinmässigt. Hamnen är att betrakta som fullbelagd med begynnande kö till
bryggplatser. Tyvärr finns tendens att våra klubbområden blir lite ostädade, stökiga
och igenväxta med vass och sly, vilket både styrelsen och övriga medlemmar behöver
vara uppmärksamma på.
Verksamheten i höst.
Det börjar bli dags att avklara ett större antal arbetspliktsarbeten där vi startar med
städning och röjning på våra klubbområden. Notera därvid hamnordningens direktiv:
”Senast dagen efter sjösättning ska täcknings- och pallningsmaterial buntas, placeras
på därför anvisad plats och området där båten stått städas. Båtägare som inte tar
hand om sitt material får vara beredd på att detta kan komma att slängas om det är
omärkt eller i dåligt skick.”

Även på Hagskär behövs ett gäng som, tillsammans med våra kollegor från Enhörna,
sågar och samlar ihop resterna av all stormfälld skog. Vi ska markförlägga ytterligare
kabel till fler uttagcentraler på Gråbo samt dra fram vattenledning nerifrån landsvägen.
Därtill är en lång rad projekt på gång där förutsättningarna klarnar framöver så det blir
mer jobb under hösten och vintern.
Alla medlemmar med båtplats i klubben har arbetsplikt. Bokning till arbete kommer
att ske i vårt medlemssystem. Styrelsen kommer att skicka ut information via mail när
det finns arbetstider att boka in sig på.
Vinteruppställning.

Klubben har visserligen ett gällande kontrakt på markområdet vid Östa till 2022-12-31
men Strängnäs kommun har tydliga önskemål att båtuppställning undviks i möjligaste
mån, vilket även gynnar oss på kort och lång sikt. Vi behöver därför ordna
transportmöjlighet för båtar som tar upp på Östa, vilket kan kräva lite framförhållning
om inte båtvagn redan finns. Även på Strandvägen behövs tomma ytor för bygget av
ny kaj så vi eftersträvar vinteruppställning på Gråbo. För båtar utan den möjligheten
sker förvaring på Strandvägsområdet precis som tidigare.
Fortfarande finns alternativa uppslag för att införskaffa en båthanteringsvagn framöver
så att klubben kan ordna transport för båtar utan egen vagn.

Styrelsen önskar en trivsam höst med flera slutförda
klubbuppdrag.

Den som inget gör ska heller inte arbeta.

