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Nytt från styrelsen 
 

Arbetsdag 
 

Lördagen den 21/10 kör vi en höststädning/arbetsdag nere vid klubben. På agendan 

står lite städning, röjning av buskar inom och utanför området. Som vanligt vill vi 

gärna att ni anmäler er att ni kommer för då blir det lättare att planera arbetet och 

beräkna förtäringen. Anmälan sker som vanligt på styrelsen@vastanforsbatklubb.se 

 

Upptagning av bommar 
 

Bommarna på B-bryggan kommer att fällas upp eller tas upp på land den 21/10. 

Har du båtplats vid B-bryggan och även behöver båtplats efter den 21/10, hör av dig 

till styrelsen så får du låna en tillfällig båtplats vid de andra bryggorna.  

 

Hjälp med båtupptagning 
 

Klubbens hjullastare är utrustad med fyra olika typer av drag. Allt från 50 och 60 mm 

kula, sprint och krok på redskapsfästet. Klubben kan på det viset hjälpa till vid 

upptagningar istället för att ni använder vajerspelet, klubben har för detta ändamål 

några utbildade maskinförare som kör maskinen vid upptagning . 

Maila styrelsen om du behöver hjälp styrelsen@vastanforsbatklubb.se  

 

Uppställning av båtar för vintersäsongen 
 

Anmäl om du skall ha din båt på området, det kommer att finnas en anmälningslista i 

klubbhuset från och med den 31 oktober 2017. 

Märk också din båt/trailer med båtplatsnummer och telefonnummer så vi kan komma 

i kontakt med er om vi ser något som inte ser normalt ut. 

Ta även bort förtöjningslinor/tampar etc. från bommarna/bryggorna över vintern. 

 

Fakturor 
 

Arbetet med avgifter och fakturor för 2018 har börjat. Fakturorna kommer att skickas 

ut under oktober månad med sista betalningsdag den 30 november 2017. 

Om du vill göra någon förändring i ditt medlemskap, lämna klubben, ansöka om 

annan båtplats eller ansöka om sjöbod då är det hög tid att meddela detta nu, innan 

fakturorna börjar skrivas ut.   

Enklaste är det att maila till styrelsen på styrelsen@vastanforsbatklubb.se 

eller lämna meddelande i vår postlåda nere vid anslagstavlan. 
 

Kom ihåg att ange namn och medlemsnummer när du mailar eller skriver till oss. 

 

Vill du träffa styrelsen för att ta upp någon fråga så går det bra att göra detta före 

ordinarie styrelsemöte mellan kl. 17:15 – 17:45 för datum se möteskalendern på 

anslagstavlan. 
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