Kära medlem,
Nu börjar vi närma oss sommaren och sista sjösättning i klubbens regi. Här kommer lite information.
Kvarter 17 och 20
Om du till äventyrs skulle ha din båt eller trailer
ståendes kvar i kvarter 17, 20 eller på vägen
mellan hamnplan och klubbhuset ber vi att du
flyttar in den på hamnplanen till kvarter 13
(blåmarkerat område på bilden). Var dock vänlig
och parkera inte in de få båtar som ligger kvar
längst upp i kvarteret.
Det du vill bli av med
På hamnplan står nu en stor container. I den får du gärna lägga presenningar, pallmaterial och annat
du inte vill ha kvar. Omärkt pallmaterial kommer vi att lägga i den innan månaden är till ända.
Jollar
Gillar du din jolle? Märk upp och använd den. Inför att vi ska bygga jolleställ på bryggorna kommer vi
att be dig att flytta din jolle. De som ligger kvar kommer vi att betrakta som frivilligt övergivet gods.
Klubben behöver några nya bättre jollar till de som ligger på svaj, så ligger de några bättre kvar blir
säkert några medlemmar glada.
Klubbholmen
Vi kan glädjande meddela att bastun på klubbholmen nu är öppen om du har klubbnyckeln med dig.
Ta med egen ved, helst ej björk, vill du hälla något på stenarna använd regnvatten (inget annat…) och
swisha 20 kronor per person till 123 298 0035.
Våra nya klubbholmsvärdar Ebba & Alex har påbörjat ett heroiskt arbete med att fräscha upp
stugorna på klubbholmen. En eloge till dem!
Ladda elbilar
Vi har sett att det är några som laddat sina elbilar i klubben. Ladda båtbatterier är OK – inte bilars.
Final Call sjösättning
Sista sjösättning i klubbens regi sker nu på lördag. När du läser detta har vi stängt bokningen, Men
om du i sista stund kommer på att du vill gå i sjön utan att boka en egen sjösättning, svara då på
detta mail senast fredag 18:00.
Alla båtar ska i till Midsommar, efter det debiterar vi klubben prislista.
Skota Hem & Härsö
Bifogar information om Skota Hems nätauktion som pågår just nu och information om arbetsdag på
Härsö från NFBK.
Sociala medier
Följ oss på Instagram på SBK Saltsjöbadens Båtklubb (sbk_saltsjobadens_batklubb) och snart även
på Facebook.
Med varma hälsningar,
/SBK, Hamn & Land

