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Information	  
	  
	  
Information	  från	  styrelsen	  på	  några	  punkter	  som	  varit	  under	  diskussion	  under	  sommaren.	  
	  
Båtägare	  
Det	  ligger	  ett	  flertal	  båtar	  på	  land	  i	  hamnen.	  Vissa	  av	  dessa	  båtar	  är	  i	  mer	  eller	  mindre	  gott	  
skick	  och	  har	  uppenbarligen	  inte	  sjösatts	  på	  flera	  år.	  Båtarna	  utgör	  i	  flera	  fall	  hinder	  för	  
röjning	  och	  ordningshållning	  i	  hamnen.	  Av	  den	  anledningen	  önskar	  vi	  att	  alla	  båtägare	  
märker	  sina	  båtar	  med	  tomtnumret.	  De	  båtar	  som	  inte	  är	  märkta	  den	  1	  juli	  2014	  kommer	  att	  
flyttas	  till	  annan	  plats.	  Därefter	  får	  vi	  avgöra	  om	  de	  ska	  anses	  sakna	  ägare.	  Syftet	  är	  att	  
försöka	  få	  alla	  båtar	  att	  ligga	  utmed	  vägen	  då	  det	  inte	  ligger	  i	  sjön.	  
	  
Y-‐bommarna	  
Enligt	  den	  information	  vi	  fått	  är	  det	  inga	  problem	  att	  låta	  bommarna	  ligga	  i	  vattnet	  året	  runt.	  
Således	  behöver	  ni	  inte	  ta	  upp	  era	  bommar	  om	  ni	  inte	  vill	  göra	  detta.	  Detta	  underlättar	  
också	  för	  de	  båtägare	  som	  vill	  ha	  sina	  båtar	  i	  sjön	  så	  länge	  som	  möjligt	  och	  likaså	  vill	  lägga	  i	  
dessa	  tidigt	  på	  våren.	  
	  
”Fotbollsplan”	  
Fotbollsmålen	  har	  nu	  kommit	  till	  ängen	  vid	  bastun.	  Det	  innebär	  att	  det	  går	  att	  spela	  fotboll	  
där	  nu.	  Leveransen	  har	  blivit	  försenad.	  Ängen	  är	  även	  tillgänglig	  för	  andra	  aktiviteter.	  Det	  är	  
mycket	  viktigt	  att	  när	  ängen	  utnyttjas	  för	  bollspel	  eller	  annat	  att	  detta	  gör	  på	  ett	  sätt	  så	  att	  
närboende	  inte	  störs.	  Så	  föräldrar,	  när	  era	  barn	  är	  själva	  på	  ängen,	  se	  till	  att	  de	  inte	  för	  mer	  
väsen	  än	  nödvändigt.	  
	  
Redskap	  för	  utlåning	  
Beslut	  har	  tagits	  att	  köpa	  in	  en	  röjsåg	  för	  utlåning	  till	  medlemmarna.	  Önskemål	  om	  detta	  har	  
framförts	  vid	  flera	  tillfällen.	  Den	  kommer	  naturligtvis	  inte	  att	  täcka	  behovet	  på	  städdagarna	  
men	  röjning	  av	  grövre	  sly	  kan	  kanske	  ske	  utspritt	  över	  tid.	  Röjsågen	  tar	  upp	  till	  10	  cm	  tjocka	  
stammar.	  
	  
Med	  önskan	  om	  en	  fortsatt	  lång	  och	  fin	  fortsättning	  på	  sommaren.	  
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