Bästa medlem i SBK!
Information till båtägare med båt på trailer eller som har trailer parkerad på klubbområdet.
Som ni har sett i de senaste utskicken har vi problem med felparkerade trailers på och omkring
hamnplanen.
Framgent kommer vi inte att ta in fler nya båtar för vinterförvaring på egen trailer på grund av
utrymmesbrist. De som redan har plats, kommer vi självklart lösa uppställning för.
Vi ser att det är många av er som inte använder sin trailer till annat än uppställning vintertid. Vårt
förslag är att du säljer trailern och köper vanliga bockar/stöttor,detta kommer göra att vi mycket
enklare kan hantera din båt. Detta innebär att om du har din båt på trailer, kommer du först och
främst hänvisas till uppställning i kvarter 20, Kajen / Pålnäsvägen.
Vi har i dagarna identifierat ett antal trailers som inte är försedda med läsbart medlemsnummer eller
annan identifiering.
Vi kommer att ställa upp dessa intill Slamkrypargaraget, märkta med färg på
handsken/draganordningen och hoppas på att de rätta ägarna hittar sin trailer. Vi kommer dock att
om en månad, den 1 november 2022 betrakta dessa trailers som frivilligt övergivet gods och ta bort
dessa från hamnplanen. Vi påminner om, att har du vinterplats i klubben ingår sommarförvaring av
trailer. Har du inte vinterplats utgår en kostnad för sommarparkering av trailer.
Parkerar du din trailer på klubbens område utan att ha vinterplats eller sommarparkering, står den
felparkerad och vi tar ut avgifter för detta.
Vi har även denna gång tvingats till att flytta ett antal trailers som inte lytt vår uppmaning att parkera
på rätt ställen, dessa kommer drabbas av en flyttkostnad och har kanske även fått sitt lås uppklippt
för att möjliggöra flytt.
Som funktionärer tycker vi inte detta är speciellt trevligt att behöva utföra, då vi vet att information
har gått ut och det är i allas intresse att vi kan utnyttja våra områden och frigöra ytor för
båtupptagningen när det är dags.
För dig som har kvar din trailer på hamnplanen (det är fortfarande ok att parkera i kvarter 13, andra
området till höger innanför bommen) har vi några önskningar. Det första är att om du kört båt färdigt
för i år, ta upp båten!
Skulle du vilja fortsätta ha båten i sjön, parkera din tomma trailer på Kajen/Pålnäsvägen på det
utrymme som finns före utställda koner. Om du tar upp din båt, ställer du den efter/utanför de
uppställda konerna.
Det är tyvärr ett par båtar på trailer som står i utrymmet före konerna, dessa måste flyttas, det är
upptagning på kajen den 14 oktober.
Gällande trailers som är parkerade i kvarter 13, det är upptagning i det kvarteret den 8 oktober. Efter
detta datum skall huvuddelen av båtarna vara uppe och parkerade på Kajen alternativt i kvarter 13.
Det får absolut inte stå några tomma trailers i kvarter 13 efter kl 16.00 den 7 oktober, dessa kommer
att flyttas på medlemmens bekostnad.
Vi sammanfattar i korta drag.
Har du åkt båt klart? Ta upp din båt!
Tom trailer parkeras i kvarter 13 fram till den 7 oktober kl 16.00.
Tom trailer kan även parkeras på Kajen, från mellanponton fram till utställda koner, till och med
torsdagen den 13 oktober kl 16.00.

Båt på trailer får endast ställas i kvarter 13 (tätt intill andra båtar med logiskt avstånd) eller utanför
konerna på Kajen/Pålnäsvägen, kvarter 20.
Under kommande helg har vi upptagning med slamkrypare både lördag och söndag. Då vi nu spolar
av båtarna vid upptagning, kan ni efter samtal med funktionärerna passa på att ta upp er båt mellan
båtar som går med slamkrypare.
Detta gör att ni kan få båten avspolad och samtidigt lite hjälp med att ta upp båten och en hänvisning
var ni ska ställa den. Är ni tveksamma om båtplacering eller hantering av er trailer. Maila
till hamnoland@saltsjobadensbatklubb.se.
Välkommen upp på land!
Hamn o land - SBK

