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 Välkomna till nyhetsbrev 11/2015 

 

Styrelsen fortsätter med att nå ut med 

information till medlemmar via e-post. Bra att 

tänka på om ni byter e-postadress, 

telefonnummer eller adress, att skicka ändringen 

till styrelsen@vastanforsbatklubb.se  

 

Hoppas sommaren och båtlivet varit bra för alla! 

 

Västanfors båtklubb har infört expeditionstider 

för medlemmar att komma till klubbhuset (går 

även att ringa) varannan onsdag mellan 17:00-

18:00 under maj-juni, mitten av augusti och hela 

september, det som brukar vara aktuellt är 

frågor om nattvakten, båtplatser och mycket 

annat. Tider gäller före varje styrelsemöte (mellan 17:00-18:00) och tider för möten finns alltid 

uppsatta på anslagstavlan vid grinden.  

 

En del bommar på bryggorna har varit eller är trasiga, vilket medför en del bekymmer. Viktigt 

att veta är att alla måste hjälpa till om något uppstår vid bryggorna, t ex om bom är trasig, att 

då ta upp bommen på land och svetsa själv eller be om hjälp, maila gärna styrelsen och få råd 

hur man kan gå tillväga, det räcker inte att bara lägga en lapp i klubbhuset om att bommen är 

trasig. Bryggor och bommar far illa av att många inte respekterar fartgränsen 5 knop i farleden 

mellan slussen och reningsverket och 2 knop max inom hamnområdet. Ryckutjämnare måste 

användas på alla båtar, finns en hel del medlemmar som inte har det på sina båtar. Finns det 

inte ryckutjämnare finns det risk att båten till slut rycker sönder bommen. 

 

Arbetet med att ansöka om fondmedel för nya bryggor kommer att sätta fart inom kort! 

 

Anmäl er gärna till klubbens kräftskiva den 22/8!! Anmäl via styrelsen@vastanforbatklubb.se 

 

 

 

 

  

 

 

 

Väl mött!                                      Styrelsen för VBK 
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