Kära medlem, lite information så här i sjösättningstider
Tomma trailer
Nu är de stora båtarna på kajen sjösatta och många av våra trailerbåtar har gått i sjön. Kajen kvarter
20, eller parkeringsplatserna på Pålnäsvägen ska vara fria
från trailers senast den 9 maj. Det samma gäller kvarter
17, Trekanten.
Du som har en plats på land för din tomma trailer
sommartid, ska i år ställa den i kvarter 13. Båtarna där
sjösätts nu på lördag, så efter den 2 maj är det fritt fram
att parkera trailern i det kvarteret. Vänligen ställ inte din
tomma trailer så att du blockerar de eftersläntrare som
inte fått i sina båtar, eller de som har båten i kvarter 15.
Städning…
Nu känner jag mig som min morsa, salig i åminnelse. Det är uppskattat om du, när båten gått i sjön,
städar upp på platsen där din båt haft sin vintersömn. Pallmaterial ställer du i någon av gångvägarna.
Det finns redan en hel del pallning på de platserna, så du hittar säkert rätt. Är du osäker, fråga någon
av våra vänliga funktionärer eller maila oss. Pressenningar och annat löst jox tar du med dig hem eller
ser till att det går till återvinning. Så snart vi får plats på hamnplan kommer det en container dit.
Mastkranen
Den uppgraderade/förlängda mastkranen är nu på plats och redo för användning. Elwinschen
levereras lite senare så den monteras när trycket inte är så stort för användning av mastkranen. Vi
hoppas även det nya däcket är uppskattat mellan masthuset och mastkranen. Håll gärna ordning på
dina saker, vi hittar mycket delar/verktyg kring mastområdet. Lägg helst din mast smart, så den inte
är i vägen för de som hinner klä på och masta på före dig.
Den lilla anonyma bojen för akterförtöjning när du ligger vid maskranen är nu bytt till en stor och fin
röd boj.
Jollar
Vi kommer att bygga ställ att placera din jolle i när den inte används. Dock ber vi dig att inte lägga
jollen på bryggan framför mastskjulet innan de flesta mastat på. Utrymmen finns på andra sidan
mastskjulet eller vid ytan bortanför sjöbodarna. Glöm inte att din jolle ska märkas med
medlemsnummer.
Måsungeklubben?
Dessvärre verkar det som att vi fått en filial till Måsungeklubben hos oss. Ser du att din båt håller på
att bli ett bo för våra bevingade vänner, skaffa en ”måspropeller”, häng upp CD-skivor eller något
annat som håller fåglarna på avstånd.
Hamntillsynsersättare
För två år sedan ställde vi en fråga om det finns några som är villiga att ta på sig tillsynspass i hamnen
för de som av en eller annan anledning inte kan ta sitt hamntillsynspass. Den listan behöver
uppdateras. Är du intresserad, över 20 år, har tillgång till en klubbnyckel och någon i familjen är
medlem. Maila några rader om dig till hamntillsyn@saltsjobadensbatklubb.se så lägger vi till dig i
listan av hamntillsynsersättare.
Följ oss på sociala medier
Följ oss på Instagram SBK Saltsjöbadens Båtklubb eller sbk_saltsjobadens_batklubb
Med önskan om en varm vår (och sommar)!
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