
ESS ordförandebrev augusti 

Hej igen på er alla.

Nu är vi i andra halvan av augusti och sommaren med värme och sol fortsätter. Hoppas att 
alla haft chansen att vara ute på sjön några av de fina dagar vi har haft.

Vi hade första styrelsemöte inför hösten i måndags den 17 augusti och här en liten resumé 
av det samt lite reflektioner över sommarens verksamhet så här långt. 

Det mesta har rullat på bättre än man kunde befara i våras när alla restriktioner staplades på
hög, även om vi nu inte kunnat göra allt som vi hade tänkt oss. På mötet gick vi igenom alla 
våra verksamheter så här långt och diskuterade lite kring budgetförutsättningarna inför 
2021. Vi skall ha en arbetsdag den 30 augusti och jobba vidare med detta.

Media har vid ett par tillfällen velat prata med oss om båtstölder. Vår syn har varit att bla 
tack vare våra alerta vakter har vi i stort varit förskonade så här långt. Hoppas det kan 
fortsätta så. I allt stort har även städningen fungerat väl från såväl vakter som enskilda 
hjälpinsatser.

Den stora frågan under sommaren har varit trängsel på Klubbholmen de vackraste dagarna. I
allt stort har det fungerat bra, men vissa enstaka tider har parkeringar och bryggor varit 
fulla. Att besökare som inte är medlemmar inte skall ockupera våra bryggor är självklart. 
Däremot gäller den gamla arrendeöverenskommelsen med kommunen/Upplandsstiftelsen 
att vi disponerar ungdomarnas hus och strand (som ju ägs av kommunen) mot att 
allmänheten tillåts strosa på vårt område. En överenskommelse som jag tror är gynnsam för 
oss alla inklusive kiosken.

En följdfråga har blivit om medlemmar skall få bada och sola på våra bryggor. Bada har ju 
aldrig varit tillåtet vid bryggorna av säkerhetsskäl, det kan vara svårt att se ett badande 
huvud precis framför båten när man skall lägga till. När det gäller att sitta ner eller sola på 
bryggorna är det ni medlemmar själva som avgör. Om man i god tid flyttar sig och kanske ger
en hjälpande hand till en båtägare som skall till sin plats är det ju egentligen inget problem. 
Lägger man sig i vägen och inte flyttar på sig måste vi fundera på förbud.

På varvet har den planerade dräneringen och den extra brunnen för spolplattan färdigställts.
Ett par sommarjobbare har jobbat främst med det underhåll yttre miljön på uteplatser och 
längs skjul. Det skall ju formellt göras av varje medlem själv, men görs oftast inte. Att 
fundera på är om vi skall planera yttre markunderhållet som en central aktivitet och skippa 
kravet att var och en sköter sitt.

Under hösten skall man förlägga ny vattenledning under hela varvsområdet, men man skall 
borra sig igenom från borrgropar utanför vårt område.



På Klubbholmen har den nya rampen och nya dansbanan invigts, även om just 
dansmomentet ligger på sparlåga i dessa fysiska distanseringens tider. En stor satsning på 
säkerhetsutrustning har gjorts vid våra bryggor, nästan klart i Klubbholmen, lite höstjobb 
kvar i hamnen. Som för all säkerhetsutrustning: hoppas att grejorna aldrig behöver 
användas.

Tillströmningen av nya medlemmar har varit stor och trots en del avgångar ligger vi på plus 
under året. Via ett idogt mailgodkännande av medlemskap och aktiva platsansvariga har vi 
kontinuerligt kunnat erbjuda platser denna ovanliga sommar. Nu är det nästan fullt vid 
bryggorna så vi bestämde att lägga kösystemet för icke medlemmar på paus tills vidare. För 
medlemmar har vi naturligtvis kvar systemet. 

Den grupp som skulle hjälpa till med att gå igenom våra skjul med allt från elsäkerhet till att 
de används för båtändamål har vi lagt i vänteläge under Coronan. 

Tävlingsverksamheten har rullat på i allt sort enligt plan men med rekommendationer enligt 
seglarförbundet. Klubbmästerskapet för en vecka sedan hade 10 tävlande båtar, länge sedan
vi hade tvåsiffrigt.

Båtliv har väl den största motbacken av Corona men har lyckats genomföra ett antal 
uppskattade evenemang. Från invigning av ramp och dansbana, via midsommarfest till 
välbesökta ESS dagar med allt från barnaktiviteter och frågesport till grillning med trubadur 
den gångna helgen. Ja KM i segling och varpa var också en del av programmet. Riktig 
båtklubbskänsla!

Ungdomarna har också varit aktiva. Lägret i år kunde genomföras som dagläger och lika 
uppskattat som vanligt. Träningar har rullat på som vanligt. Kul, ungdomarna är ju båtlivets 
framtid.

Ett styrelsemöte innehåller också en hel del små praktiska beslut och svar på en del, ofta 
rimliga önskemål om att tex slippa sommaravgift på varvet av olika personliga skäl. Vi har ju i
år bestämt oss för att se generöst på sådana frågor. En intressant observation är att det är 
färre båtar än vanligt kvar på land.

En annan fråga som berör alla är hur vi skall genomföra höstmötet om rekommendationerna
på max 50 personer står sig. Vi skall undersöka om vi med kommunikationsverktyg kan vara 
på två ställen vid behov.

Ekonomin som ju styr vad vi kan åstadkomma ser bra ut. Vi bedömer att året kommer att ge 
ett litet överskott som ihop med de sparmedel vi har sedan tidigare gör att vi kan arbeta 
vidare med att utveckla vår verksamhet utan att ta upp lån. Områden som tarvar en del 
investeringar är Klubbhuset på Klubbholmen som bla behöver kompletteras med brandskydd
för att kunna utnyttjas helt. Vi gjorde en besiktning av huset i våras och skicket på huset är 
om inte perfekt så i alla fall så pass bra att grundtipset blir att vi underhåller och förbättrar 
så att det blir mer användbart. Våra elsystem behöver gås igenom och renoveras framförallt 



i hamnen, men även längs bryggorna i Klubbis behövs lite underhåll. Sist men inte minst vill 
vi budgetera ett rimligt stöd för olika aktiviteter som bidrar till den stämning vi vill ha i 
klubben.

Mvh Sten / ordförande 


