Torrsättningsinformation nummer två, 2019-09-08
Här kommer lite information om vad som händer just nu på hamnplan och datum som kan vara bra
att hålla koll på.
Nu är torven från hamnplan borta och i veckan lägger vi på nytt grus. Om allt går vägen är vi klara till
den 13 september.
Du som vill ta upp i egen regi innan dess måste kolla med oss om det går att komma fram på grund av
de arbeten vi nu utför.
Du som har en trailer parkerad på hamnplanen i kvarter 4 måste se till att den är borta senast den 23
september. Om du har en ”Sommarplats på land”, båt på egen trailer eller en jolle på hamnplanen
behöver den vara borta redan den 16 september.
Om du har en vinterplats på land för båt med egen trailer kan du ställa ut den tomma trailern på
kajen med början från klubbhushållet, markerat i blått nedan.
Och du som har en vinterplats ute på kajen för din båt på egen trailer, du kan ta upp redan nu. Börja
utifrån vändplanen, markerat i rött, och ställ ekipaget max en halvmeter från grannen och lämna inga
luckor. Om trailern står tokigt till och den är olåst kan vi flytta ekipaget. Annars är det upp till dig att
göra det. Vill du ha hjälp med att baxa in ekipaget hjälper vi gärna till.
Som du säkert förstår kan det vara lite oklokt att långtidsparkera bilen i något av de markerade
områdena nedan.
Med tanke på att en och annan redan har mastat av och det är fler på gång ber vi att du som har en
jolle i mastskjulet flyttar den. Ligger den i vägen kanske någon annan flyttar undan den.
När vi städade upp på hamnplan upptäckte vi en del pallningsmaterial och trailers som antingen var
omärkta, eller som tillhör en medlem som inte har vinterplats för sin båt. Inte bra. Har du ingen
vinterplats har du heller ingen plats för din gamla vagga, eller vad det nu är du har glömt kvar. Plocka
gärna bort det själv senast den 16 september. Finns det kvar efter det, betraktar vi det som frivilligt
övergivet gods..
Och till sist. Har du koll på när du ska ta upp? Det gäller framförallt dig som fått en ny plats.
Bifogar det torrsättningsinfo med tider som gick ut för någon vecka sedan.
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