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Nu är våren snart här. Även vi som har åkt skridsko (det var en fin säsong) kan nu byta fokus �ll båten. 
Tiden rullar på fort och det här är fak�skt första brevet för i år. Hoppas at vintern levt väl med er i alla 
fall. 

Den 9e mars hade vi sedvanligt årsmöte. Dragningen därifrån finns på hemsidan för den som vill kolla 
i e�erhand. Johan Hultgren tar över stafetpinnen som båtplatsansvarig e�er Niclas Erkenstål som 
avsagt sig omval. Vi har hi�lls ha� tre styrelsemöten plus en arbetsdag där vi funderade på fram�den 
och lite frågeställningar som vi fick med oss från medlemsenkäten i höstas. Vi återkommer senare �ll 
den när vi ställt samman tankarna. En stor fråga är ju tex om de lite kärvare �derna nu kommer at 
återspegla sig i båtlivet.  

Vintern är �den för at planera kommande säsong. Det är allt från vakt, arbetspass och sjösätningar 
�ll tävlingsprogram och olika ak�viteter inom ungdom och båtliv, så visst finns det saker på gång. Ja, 
en uppskatad båtpub har vi också hunnit genomföra. Många av de kommande ak�viteterna är 
inlagda och bokningsbara i BAS-systemet. Boka gärna in er �digt på olika ak�viteter så at vi tex inte 
står där med en städdag där få dyker upp.  

Vårt LOVA-projekt rullar på. Båtväten är beställd och kommer at installeras på Klubbholmen under 
våren. Vi kommer bara �llåta tvät av båtar som har blivit frimäta av vår XRF-mätningsgrupp plus at 
ni har signerat intyget at inte måla med biocid eller blödande färg så länge båten utnytjar ESS 
tjänster. Under årets sjösätningar planerar vi för XRF-mätnings�llfällen som underlätar för er som 
förvarar båten hemmavid. Ni som ännu inte sanerat, passa på at anmäla �ll höstens 
blästringsomgång. 

Några har frågat om den väg som kommunen anlagt vid Klubbholmen invid gamla toalängan, den är 
�ll för at trafik från Fageruddsåsens fas�gheter skulle köra där en kort period under vår lågsäsong när 
det kommunala VA-systemet grävs ner. Nyligen informerade kommunen dock om at projektet är et 
är försenat.  

Posi�vt är at kommunen anlitat en entreprenör som i maj skall rensa åkanterna från lutande träd och 
ta bort lite material som riskerar at bilda flytande öar. Förhoppningsvis blir det lite enklare at 
navigera ut �ll Svinnegarnsvikens öppna vidder i år. 

Hälsar ordförande Sten 


