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Hej alla båtvänner.  
Sommaren närmar sig och allt fler har fått båten i sjön och hunnit med en och annan tur. 
Vädret har väl inte varit båtvänligt så här långt men Mälaren har i alla fall fyllts på ordentligt 
de senaste dagarna.  
 
Sedan april-brevet har det genomförts en hel del aktiviteter. Möte med nya medlemmar 
hölls på Klubbholmen den 2 maj. Ordinarie vårmöte den 5 maj i Korsängsskolans aula med 
val av arbetsmyror i alla kommittéer samt fyllnadsval av Anna Alvemark som ny 
styrelseledamot för ungdomarna. Vi passade även på att utse en ungdomskommitté för att 
göra det tydligare att även denna viktiga del av vår förening behöver aktiva arbetsinsatser. 
 
Nu till helgen den 4–5 juni blir det ett antal aktiviteter. Segeltävlingar både på lördag och 
söndag, eskader till Bryggholmen på lördag och en grillkväll med trubadur också på lördag. 
Invigning av de nya grillplatserna på Klubbholmen. Häng med, det är ju många som frågar 
efter arrangemang och här finns en hel del att välja på. 
Senare i juni kommer ungdomarnas seglarläger. I år blir det med övernattning.  
Sedan är det dags för midsommarfirande.  
 
Styrelsemötet i maj var det sista före sommaren så det var en del praktiska frågor för att 
säkerställa att allt fungerar som det skall.  
Isens framfart med skador på bryggorna i Klubbholmen kostar att fixa. Men det måste bara 
göras och en hel del är redan klart. De skadade stolparna vid 100-bryggan ersätts gradvis 
med Y-bommar. Tyvärr finns ytterligare besvärliga is-skador vid kioskbryggan som vi måste 
göra något åt. 
I hamnen skall vi även i år ha några sommarjobbare som hjälper till att hålla snyggt. Men alla 
måste naturligtvis också hjälpa till för att hålla vårt område snyggt och rent. 
 
Det kommer en del frågor om hur man får låna ut sin bryggplats. Enstaka dagar är OK men så 
fort det handlar om flera dagar skall det gå via båtplatskommitten, vi har efterfrågan och kö 
för bryggplatser så det är viktigt att utnyttja det vi har.  
Det var ovanligt många som inte betalat sina platser för i år, men när vi hotade med att hyra 
ut dem till nya så kom en hel del betalningar in. Onödigt att Camilla måste offra tid på 
påminnelser. 
 
När det gäller gästhamnsplatser har vi inte riktigt resurser att driva en officiell gästhamn i 
Klubbholmen, men vi skall försöka välkomna besökare med följande upplägg. En enkel 
anteckningslista vid kiosken där alla som åker bort en lite längre period kan notera detta. 
Betalning av gästplats sker med frivillig avgift via swish, precis som många andra båtklubbar 
har. Kan fungera även de tider när kiosken inte är öppen och kan hjälpa till. Eventuella gäster 
kan anpassa avgiften till hur mycket service dom fick tillgång till. 
 
Vi har haft ytterligare möten med kommunen om tillstånd för nya bryggor och tillstånd för 
muddring för båttvätt. Ser positivt ut med nya bryggor, men tillstånd för muddring är en 
komplex och dyrbar process. Kampen pågår och vi undersöker olika alternativ.  



För LOVA-projektet har de som fick sina båtar godkända i vårens mätning fått information 
om det. Viktigt att alla kompletterar med de uppgifter som vi bett om i BAS, tex att man åtar 
sig att inte måla på biocidfarg igen, för att få det intyg som visar att båten är giftfri. För de 
som vill sanera finns anmälningslista i BAS för höstens gemensamma blästring. 
 
Kommunen har de senaste åren infört nya rutiner för olika former av föreningsbidrag. Vi har 
bestämt oss för att anstränga oss mera för att få ta del av dessa. En viktig del är att vi 
försöker synas utåt som en viktig del av kommunens föreningsliv.  
Ett försök på den vägen var att vi ställde upp på hamnens dag i lördags den 28e med lite 
information om ESS som Per Wadström tagit fram plus att ungdomarna tagit dit några jollar 
för att visa upp. Tyvärr var inte vädrets makter på vår sida så det blev ingen segling. Vi kunde 
i alla fall bistå kommunens monter med regnskydd under det sponsortält ungdomarna fixade 
fram.  
Den 21 juli skall vi inom ramen för majblommerörelsen erbjuda barn att prova på hur det är 
att åka båt. Vi behöver någon frivillig ytterligare som kan ställa upp med båt, anmäl intresse 
till båtlivskommitten. 
 
Ja det är mycket på gång och vi hoppas att alla håller ögonen öppna efter aktiviteter både 
som deltagare och att boka in tid där vi behöver några arbetstimmar för att det skall 
fungera, tex att laga mat på seglarlägret nu i juni. 
 
Hälsningar från ordförande Sten 
 
 
 
 
 


