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Välkomna till medlemsbrev 2 / 2014  

 

Styrelsen fortsätter med att nå ut med information 

till sina medlemmar via e-post. Många 

medlemmar har hört av sig och ställt sig positiva 

till att få information via e-post. Bra att tänka på 

att skicka till styrelsen om ni byter e-postadress, 

telefonnummer eller adress, skicka ändringen till 

styrelsen@vastanforsbatklubb.se  
 

Nu har hösten kommit och många har redan börjat 

tagit sina båtar. Många har anmält vinterförvaring 

av sina båtar på klubbens område, kom ihåg att 

märka er båt med namn och medlemsnummer. 

Den 25/10 är det höststädning mellan 09:00-16:00, 

båtklubben bjuder på smörgås och kaffe och 

varmkorv med bröd. På kvällen planeras det för 

höstfest, lite beroende på hur många som anmäler sig, anmälan finns nere i klubbstugan. 

Man kan även anmäla sig genom e-post till styrelsen. 
 

Medlemsavgiften har nu skickats ut för 2015 och har som förfallodag den 31 december 

2015, även har ett medlemsbrev bifogats. Viktigt att läsa det som står i brevet gällande 

föreskrifter dock har det insmugit sig ett fel årsmötet är söndagen den 7/2 2015 och inget 

annat.  
 

Lösenordet för vaktlistan 2015 finns även med, så spar brevet.  

Vi vill ta tillfället iakt och påminna om att det råder 5 knop från slussen ut till gröna 

pricken vid reningsverket enligt ett beslut från lässtyrelsen ISSN 0347-1691 19FS 

2007:22 och vi hoppas att vi nästa år slipper att se medlemmar köra ”dragracing” inom 

hamnområdet.  

Taggsystemet för Västanfors båtklubb har visats sig vara ett lyckat system då det varit få 

incidenter på området, alla medlemmar verkar vara nöjda över detta system. Nu har snart 

ett år gått med taggsystemet och nästan alla medlemmar har hämtat ut tagg. Men en 

uppmaning släpp inte in personer som du inte känner igen, känner man dom inte får man 

snällt förklara att de måste använda sin egen tagg. Tyvärr finns det en hel del 

trailermedlemmar som inte hämtat ut tagg ännu. Alla båtmedlemmar och 

trailermedlemmar måste ha en personlig tagg för att komma in på området, man kan inte 

och får inte låna ut sin tagg till någon. Vi kommer att skicka e-post eller brev till de som 

inte hämtat ut tagg ännu. De som inte hämtar ut tagg kan inte heller vara medlemmar 

längre. 

Det har blivit en del omflyttningar den stora containern har får ny plats och en mindre har 

införskaffats till det som skall bli ny plats för svetsning och andra mekaniska arbeten. 

Dessutom är snickarboden snart klar med ny el-central och belysning. 

 

Titta även in på vår hemsida http://www.vastanforsbatklubb.se/ för mer information. 
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