Ängsviks Båtsällskap

Medlemsinformation
Detta är utskick nr 2, år 2019 och det innehåller:








Årets vaktlistor för hamnen
Byte av flytkroppar och Extra arbetsdag
Renovering av inre 200-bryggan
Kallelse till städdagen
Byte av koder samt inloggning på hemsidan
Vaktinstruktion
Allmänt om vakthållning

Vaktlistor
Vaktlistor bifogas i detta utskick.
Vaktlistor finns även tillgängliga på hemsidan och i en mapp i vaktstugan.
Viktigt att kontrollera telefonnummer och namn på den som går vakt. Meddela Hamnkapten (helst på mail) om fel samt
om båtplats är uthyrd.

Inbjudan till städdag, lördagen den 25 maj kl. 10.00
Vårstädningen, lördagen den 19 maj, skall du inte glömma bort eftersom det är ett utmärkt tillfälle till att umgås med
dina klubbkompisar. Inbjudan till städdagen kommer även upp på anslagstavlan i hamnen och på hemsidan.
Aktuella arbetsuppgifter under städdagen kommer att finnas på anslagstavlan samt på hemsidan

Inbjudan till grillfest, lördagen den 25 maj ca kl. 15.00
Efter vårstädningen inbjuder klubben till en grillfest i hamnen. Då kräftskivan i augusti har haft ett vikande
intresse så vill styrelsen åter prova en gammal tradition med att har en vårfest i anslutning till städdagen.
Anmälan till klubbmästaren klubbm@angsviksbatsallskap.nu senast 21 maj.
Koder
Ny säsong och nya koder. Klubben byter koder till vaktstuga, rampen, toaletten, bagagekärrorna och mastkranen.
Var noga med koden och låt inte obehöriga komma över koder och lösenord.
Kod år 2019: 1384 Koden byts omkring slutet av april.
Kod till bommen på rampen och mastkranen kommer att bytas med jämna mellanrum under säsongen.
Kontakta någon i styrelsen för aktuell kod.
Glöm ej att besöka klubbens hemsida www.äbs.nu där klubben publicerar diverse
aktuell information, vaktlistor, medlemsmatrikel, protokoll mm.
Inloggning på medlemssidan, lösenord: ankarlina19

Märkning av båtar
Klubben vill påminna om att båtar som ligger i slänten samt vid jollestranden skall vara märkta med ägarens namn och
båtplatsnummer. Omärkta båtar kommer att flyttats och kommer att anmälas till polisen som upphittade. Därefter
tillfaller de båtar som saknar ägare ÄBS varpå de kommer att säljas. Se till att ni har aktuell märkning på båten.
Bryggnummer eller SBU nummer.

Om du hyr ut din plats,
Om man hyr ut platsen i andra hand måste man meddela klubben namn och kontaktuppgifter . Använd gärna det
kontraktsförslag som bifogades i förra utskicket. Finns även på hemsidan

Märkning av master i mastskjulet
Då det under många år har legat master i mastskjulet som aldrig verkar ha flyttats eller kommit på sin båt, så vill
klubben uppmana alla att märka sina master liggande i mastskjulet.
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E-postadresser
Tack alla ni som har meddelat oss era e-postadresser. Det underlättar klubbens administration. Det är endast några få
som vi saknar e-postadress till. Vi är tacksamma om ni meddelar din e-postadress till sekr@angsviksbatsallskap.nu

Har ni bytt mailadress, glöm inte bort att meddela oss så ni inte missar någon viktig information.
Flytkroppsbyten

Glädjande många medlemmar har beslutat byta sina gamla flytkroppar och lördag den 13 april kommer
alla dessa tillsammans att byta ut 62 flytkroppar och en y-bom!
Ni som tidigare informerats att er flytkropp behöver bytas ut och som inte deltar den 13 april, har fram till
sista augusti 2019 på er att själva ombesörja byte av flytkropp. ÄBS har beslutat köpa in flytkroppar från
We Trade International som kan leverera flytkroppar av god kvalitet, möjliga att montera på de flesta
befintliga y-bommarna och till ett konkurrenskraftigt pris. ÄBS rekommenderar er att köpa dessa och ni
når We Trade International på telefon 0155- 360 70 eller via https://www.wetrade.se/.
Renovering av inre 200-bryggan

Efter rekommendation från bryggföretag har vi beslutat att inte byta ut hela inre 200-bryggan.
Flytelementen bedöms hålla ytterligare minst 25 år. Under april månad kommer därför företaget som
bytte gångdäck på 100-bryggan att byta gångdäcket på inre 200-bryggan. Vi kommer som tidigare att
beställa färdigkapat virke som har samma kraftiga dimension som på 100-bryggan och som impregnerats
efter att det kapats till. Det av miljöskäl inte längre tillåtet att använda den impregnering som vi kunde på
100-bryggan men bästa tillåtna impregnering kommer att göras. Genom detta halverar vi kostnaden
jämfört med att köpa en ny brygga och vi slipper också bekymret att bli av med den gamla bryggan.
Ni som har öglor och tampar på era bryggplatser uppmanas att ta hand om dom om ni önskar
återanvända dom.

Vi önskar alla medlemmar en vacker, varm och skön vår med båtbestyr och allt annat som hör våren till.

Vi ses i hamnen

Styrelsen för ÄBS
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Välkommen till städdagen
lördagen den 25 maj kl. 10.00-1500
Samling på parkeringen i hamnen
Arbetsuppgifter preliminära
Sedvanliga städarbeten i hamnen
Montera nya nummerskyltar till 200-bryggan
Jollar tas fram, ses över
Bojar vid badplatsen läggs ut,
Badstege jolle-bryggan monteras
Röjning i slänten
Vattenslangen demonteras på jollebryggan
Grusa gångar
Städa vaktstugan
Montera kanotställ intill staket mot tomt vid vaktstuga
Grusa gångar
Städa vaktstugan
Säkra båtuppställningsstockar
Ej märkta jollar/kanoter läggs på slänt för ägaridentifiering
Plåt till ramp åtgärdas

Ansvarig

Fler uppdrag på städdagen

Medtag sågar, räfsor, krattor, spadar, verktyg mm
Korv och dryck serveras när arbetet börjar bli färdigt
dock tidigast kl. 12.30

OBS! efter utfört arbete sker återbetalning av depositionsavgift.
Dock tidigast kl.13.00
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