Bästa medlem,
Nu har sista gemensamma upptagningsdagen passerat och det lediga utrymmet på hamnplanen
krymper. Vi har ett par saker som vi önskar att ni åtgärdar/kommer ihåg.
Har du fortfarande tänkt att utnyttja din vinterplats på land, hör av dig till
hamnoland@saltsjobadensbatklubb.se så vi vet att du kommer att dyka upp med din båt.
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Jollar skall i vinter förvaras i jollestället på Klubbhusbryggan (markerat i grönt på bilden),
under er vinteruppställda båt eller på annat ställe (hemma).
Bryggan vid Mellanpontonen (Badhusbryggan),
ytan i förlängningen av mastskjulet (markerat i
rött på bilden) samt plattformen vid bryggan i
Ringvägshamnen ska vara tömda på jollar senast
sista november, kvarliggande jollar/material på
dessa ställen kommer att flyttas och anses efter
1 december som frivilligt övergivet gods. Även
om dessa jollar har medlemsnummer/QR-kod.
Det är också dags att ta hem din segeljolle från
klubben om du inte kan lägga den under din
vinterupplagda båt.
Tomma trailers. Det har under hösten varit många flyttar av trailers på hamnplanen, det står
fortfarande kvar några trailers/båtvagnar som är omärkta. Dessa kommer betraktas som
frivilligt övergivet gods från 1 december. Från den 15 augusti var det endast trailers
tillhörande båtar/medlemmar med vinterplats på trailer som skulle få finnas på
klubbområdet.
Märk din båt. Alla båtar på klubbens områden skall vara tydligt märkta med
medlemsnummer/QR-kod samt gärna även namn och telefonnummer. Vi kommer inom kort
göra en inventering av alla upplagda båtar, då vi samtidigt kontrollerar märkning.
Gör din båt ointressant för buset, ta hem så mycket som möjligt av det som är
stöldbegärligt! Servisec kommer att rondera hamnen/uppläggningsplatserna under vintern,
tyvärr är detta inte en garanti för oss att slippa stölder. Saltsjöbadens Båtklubb ansvarar inte
för medlemmarnas egendom.
Mastskjulen. Nu när alla har mastat av är i stort våra mastskjul fulla. Detta innebär att någon
mast av det kortare slaget har flyttats upp till det övre mastskjulet. Det är viktigt att spridare
och stående rigg tas bort för att spara utrymme.
Vi kommer fortsätta att flytta/avlägsna oanvänt/kvarlämnat material ur mastskjulen under
sommaren så det inte blir ett skrotupplag. Tillse att din mast är väl märkt = QR-kod vid
mastfoten.
Övergivet/ej använt pallningsmaterial. Det ligger en del pallningsvirke på och runt vårt
klubbområde. Har du material du ej använder förvarat på klubbens område, tillse att detta är
snyggt uppställt och väl märkt med medlemsnummer/QR-kod. Under vintern kommer vi att
städa bort/flytta oanvänt material. Tillse även att det är städat och snyggt runt din båt.
Förtöjningstampar ska avlägsnas från din bryggplats och förvaras på annat ställe.
Det kommer att blåsa i vinter, det gör det alltid. Tillse att din presenning är väl förankrad,
absolut inte endast i båtens stöttor, då starka vindar kan få presenningen att rycka loss
stöttorna, med påföljd att båten välter. Gå gärna förbi din båt ett par gånger under vintern
och kontrollera täckning och stöttor så att allt ser ok ut.

Vi planerar för vårens första gemensamma sjösättning med start den 23-24 april. Detta självklart
beroende på hur kall och lång vintern blir. Vi återkommer med info.
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