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Upptagning av båtar hösten 2019 

Ännu en båtsäsong drar sig mot sitt slut och upptagningsperioden 

närmar sig. Perioden sträcker sig mellan den 15 september och 20 

oktober. Lista med telefonnummer till slipförmän finns på hemsi-

dan under Medlemsinformation—Aktuella dokument samt sätts 

upp på anslagstavlan på vaktboden i god tid innan upptagningarna 

börjar. 

Tyvärr har det meddelats mig avhopp från uppdraget som slipför-

man under sensommaren, beroende på olika anledningar. Men jag 

tror att vi fixar uppdraget med de resurser som ändå finns tillgäng-

liga. 

 

Spolplattan kommer vara öppen till den 26/10. (Om vädret så tillå-

ter.) 

 

En sak som jag påtalat tidigare är märkningen av vagnar och vaggor 

m.m. De skall märkas med namn, telefonnummer så att klubben 

snabbt kan kontakta medlem, om nödvändigt. 

När slipförman skall hämta vagga eller vagn måste han ha lätt att 

hitta den inför upptagning. 

Slipförman har rätt att vägra hantering av omärkta vagnar och vag-

gor. 

 

Uppskattningsvis har knappt hälften av medlemmarna hörsammat 

den tidigare uppmaningen. Se till att få det gjort innan upptagning-

arna börjar. 

 

Ni som under säsong avyttrat båt, och då i fortsättningen avstår 

uppläggningsplats, se till att vagga/vagn som står kvar på platsen av-

lägsnas snarast, då ny nyttjare kommer använda platsen.  

Kontakta slipförman för hjälp. 
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Båtar som inte sjösatts, och/eller utnyttjat sin bryggplats under sä-

song: 

Vill påminna om vad som står i stadgarna angående detta. 

”Ägare till båtar som nu inte sjösatts, eller/och inte utnyttjat sin 

bryggplats, på två år i följd får räkna med att bli av med sin upplägg-

nings-/ bryggplats, om inte sjösättning sker kommande säsong. Klub-

ben genomför fortlöpande inventering rörande detta.” 

Klubbmedlemmars ansvar när det gäller våra gemensamma områ-

den och egna nyttjanden inom klubben: 
 

På städdagen den 20 augusti var uppslutningen, trots hot om regn, 

god (c:a 30 personer). Genom idogt arbete snyggade vi upp de ge-

mensamma ytorna som ingår i klubbområdet. Sen åts det macka med 

öl och kaffe. Bra jobbat alla. 

Dock finns det delar av området där respektive nyttjare själv har an-

svar för att hålla rent och snyggt, vilket de flesta gör med den äran. 

Det gäller främst gräsansamlingar framför hallportar samt materiel 

på uppläggningsplatser. Jag har skrivit om detta förr på våra inform-

ationsforum. Förbättring har skett, men ett fåtal medlemmar anam-

mar inte uppmaningar om åtgärd. 

Så här skall det absolut inte se ut. Detta är bara ett exempel. Så här 

kan det se ut framför flera hallar på området. 

 

 

 

 

 

Forts sid 1, hamnkapten 
 ÅRSMÖTE 

Torsdagen den 24 okto-
ber 2019 kl 19:00 ses vi 

vid klubbhuset. 

Möteshandlingar skick-
as ut i god tid innan 
mötet. 

 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

UPPTAGNING 

Påminnelse om att be-
talning för torrsättning 
endast kan ske via 
Swish eller faktura. 
Slipförmännen har mer 
information om du 
undrar över något. 
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Hallägare uppmanas härmed att innan septembers utgång avlägsna 

gräs m.m. som finns framför respektive båthall samt rensa upplägg-

ningsplatserna från överflödig materiel som inte kommer användas för 

vintertäckning av båt. 

Är det kanske dags att skärpa till kraven och göra kontroller? 

 

En av våra klubbmedlemmar, vars båt legat på ”Mosebacke” under 

säsongen, har enligt egen utsago blivit utsatt för annan klubbmedlems 

lättja, när det gäller att ta hand om sin ”egen skit”. Förmodligen har 

olja tappats ur motor. Baljan med olja har sedan placerats under an-

nan medlems båt och täckts/dolts med gammal barnpool. Detta bete-

ende är inte OK. Skärpning!  

 

 

 

 
 

 
 Forts sid 4 

 

Forts fra n sid 2, hamnkapten 

SPOLPLATTAN 

Som nämns på sid 1 så 
kommer spolplattan att 
vara igång fram till den 
26 oktober om vädret så 
tillåter!  

Ni som har bryggplats har 
betalat för nyttjandet via 
fakturan för klubbav-
gifter.  

Medlemmar som inte har 
bryggplats samt de som 
inte är medlemmar beta-
lar genom Swish till angi-
vet nummer till klubben 
när spolplattan använts 
och anger ”Båttvätt”.  

 

Hamnkapten 

 

 



 4 

Forts Hamnkapten… sid 3 

Sjöbodarnas status 

För ett par år sen genomfördes besiktning och restaurering av våra sjöbodar, med avseende på fasa-

den bl.a. Vid besiktning markerades paneldelar med färg, vilka skulle bytas ut då de var ruttna eller i 

övrigt dåligt skick. Nyttjare av sjöbod skulle själva åtgärda sin sjöbod enligt direktiv som anslogs för 

respektive sjöbod. De flesta genomförde arbetet med gott resultat men i övrigt var resultatet av ar-

betsinsatserna i hög grad varierande. I något fall har man bara målat över markering av ”rutten 

bräda”. 

 

Detta gör nu att klubben, inom något år eller två, eventuellt kommer genomföra ny besiktning och få 

till en mer seriös renovering. Frågan kommer tas upp på årsmötet eller annan sammankomst i klub-

ben för diskussion.  

 

Lars Bergquist,  

Hamnkapten    
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