Bästa medlem!

Ett stort tack till alla er som deltagit på de frivilliga arbetspliktsdagarna under säsongen! Vi
har fått mycket gjort på många olika områden och dessutom har vi haft trevligt och lärt
känna varandra som klubbmedlemmar. Förra veckan hjälptes vi åt att tömma ett förråd,
röja vass och klippa runt sjöbodarna. Det sista organiserade arbetspasset finns nu på
hemsidan, se Aktiviteter->Arbetsplikt och handlar om att stänga Klubbholmen den 30
oktober. Arbetspliktsavgift debiteras alla medlemmar som har båt registrerad i klubben och
de som sedan deltar på ett arbetspass krediteras den summan – 500 kr – för ett
arbetstillfälle, även om ni varit med på flera.

Som ni säkert sett är vår nya spolplatta med tillhörande reningsverk på hamnplanen färdig
att användas. I lördags hade vi vår första torrsättning i klubbens regi och då användes vår
nyinköpta högtryckstvätt av våra funktionärer. Tar ni upp i egen regi använder ni er egen
högtrycksspruta eller vatten och borste. All avspolning ska ske på spolplattan. Endast viss
eftertvätt, som till exempel tvätt av däck och skrovet ovan vattenlinjen, får ske på er
vinterplats. Läs om fler instruktioner kring spolplattan på hemsidan och följ gärna vårt
Instagram- och Facebookkonto för foton och filmer: sbk_saltsjobadens_batklubb/SBK
Saltsjöbadens båtklubb. Vi kommer vid tillfälle meddela er när sista dagen att använda
spolplattan är, då vi planerar att ställa båtar där över vintern. För er som ligger på svajboj
finns nu möjlighet att höra av er till Hamn och Land för möjlighet att låna en bryggplats fram
till er torrsättning. När vi nu har ett antal helger med torrsättningar ber vi er respektera att
inte ställa era bilar så de står i vägen, gäller främst vid det övre mastskjulet.

Vår fina klubbholme (Sandhamnskobbarna) har i år varit välbesökt. Vi kommer arbeta mer
med trivselregler kring ön inför nästa säsong, bland annat ska vi tydliggöra med hjälp av
informationsskyltar att Klubbholmen främst är till för er medlemmar, men att gäster till
medlemmar får vistas där i mån av plats och om de betalar en dagavgift eller hamnavgift
som gäller över natten. Även regler kring tilläggning, sophantering och medföljande hundar
behöver förtydligas för att alla ska trivas. Vi har tyvärr haft gäster som, istället för att ta med
sig ved, huggit ner träd och förstört växtligheten runt bastun. Viktigt att vi alla hjälps åt
därute att hålla fint, men även påminna varandra på ett trevligt sätt vad som gäller. Nästa
säsong kommer ni dessutom kunna använda vårt nya, fina kök i klubbhuset på ön. Köket har
fått nya vitvaror, ny inredning, ny placering och ett nytt fönster med utsikt över bryggorna.

I enlighet med utfallet från vår extra föreningsstämma i juni angående en ny sublift, har nu
en arbetsgrupp påbörjat sitt arbete och resultatet kommer att presenteras inför ordinarie
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årsmöte 2023.

Ni som står med en tom trailer i kvarter 3 och 4 på hamnplanen måste flytta dessa innan
kommande helg. Ni kan ställa dem så länge i kvarter 13, 17 (”trekanten”) och
kajen/Pålnäsvägen, innanför konerna. Vid frågor mejla
hamnochland@saltsjobadensbatklubb.se.

Till sist undrar vi om ni eller någon närstående (över 18 år) känner er manade att finnas med
på listan över hamntillsynsersättare inför nästa säsong? Vi har just nu åtta namn på den
listan, men skulle vilja erbjuda fler namn om ni får förhinder att gå era hamntillsynspass. Vi
behöver även funktionärer som kan tänka sig att hjälpa till vid behov. Mejla i så fall
kommunikation@saltsjobadensbatklubb.se.

Ha en fortsatt härlig höst!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen SBK
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