Vad har hänt i klubben under 2017?
Hamnplanen
Även i somras hyrde vi ut delar av hamnplanen till två entreprenörer som arbetade med upprustningen
av Saltsjöbanan. När de avetablerade på höstkanten fortsatte vi att jämna till och grusa av hamnplanen.
Den del som inte är åtgärdad planerar vi att göra nästa sommar.
El & vatten
Under året har vi fortsatt att komplettera med nya elskåp och vattenposter på hamnplanen.
Belysningsarmaturerna på bryggan vid Neglingebron är också bytta.
Bojar & bryggor
De förankringar till våra flytbryggor som varit skadade har bytts. Vi har även lagt ut nya bojar från Yttre
ponton till slamkryparrampen, och bytt ut några svajbojar.
Klubbholmen
Vid öppningen inför säsongen röjde vi undan snyggade upp vid stranden. Brygglocken lades ut i
sedvanlig ordning. Flaggstången som blåst av under vintern reparerades. Söderstugan fick en ny
entrédörr. Läcka vid skorstenen tätades. Senare under säsongen byttes bastuaggregatet ut mot ett nytt.
Stort tack till våra Klubbholmsvärdar Rolf och Marianne Ahlex som under säsongen tagit hand om ön.
Förutom att se till att stugor är i ordning har de bland annat under säsongen gjort följande:





Alla bryggor och trappor har blivit inoljade med träolja.
Toaletten har blivit ommålad med ny rödfärg.
Nya oljelampor har införskaffats till stugor och klubbhus.
Stranden har röjts och krattats varje gång de besökt ön.

Vid stängningen av ön i höstas monterades skorsten i bastun ned och
togs hem. Lådan av plåt som omsluter värmeisolering mot tak var
mycket rostig som ni ser på bilden till höger. Planen är att förse
skorstenen med ny rosfriplåt innan den installeras i vår.
Klubbhuset
Klubbhuset i hamnen har fräschats upp invändigt. Väggar, tak och skåpinredningen är målad. Nytt golv
lagt och nya möbler på plats. De gamla möblerna skänkte vi till Neglinge gård.
Ny brygga – båtbottentvätt & Sjöräddningskryssare
Efter många om och men och överklaganden fick vi sent i höstas till sist Mark- & Miljödomstolens beslut
på att vi får lägga ut den nya bryggan. Den är beställd och om isläget tillåter kommer den att vara på
plats till sjösättningarna i vår.
När bryggan väl är på plats kommer BoatWasher att ha en båtbottentvätt vid bryggan. Tvätten drivs i
deras regi och Odd Klofsten och hans medarbetare kan berätta mer om hur tvätten fungerar, när man
ska tvätta och vad det kostar.
SSRS kommer att ha en sjöräddningskryssare – som det ser ut nu, en 8-meters RIB med en fyrtaktare i
aktern – liggandes vid bryggan. Vi uppskattar att de vill ligga hos oss. Inte minst för att säkerheten ökar
med deras närvaro i hamnen, och närheten till hjälp om någon av oss skulle drabbas av ett haveri. Kom
gärna till årsmötet den 22/3, då kommer SSRS då att berätta om sin verksamhet.
Tattbybron
Vi har under året haft samtal med Nacka kommun om bryggorna vid Tattbybron. Bryggorna är i ett
bedrövligt skick och vi har inte kommit i hamn med samtalen om hur vi ska göra med bryggorna.
2014, i samband med att bron skulle renoveras, hade vi ett avtal med kommunen framme för
underskrift där vi hade gjort upp om en summa för att få nya bryggor. Kommunen backade dessvärre
eftersom renoveringen av Tattbybron lades på is. Nytt år, nya tag…

