2/2016

nummer 2/ 2013

VATTEN OCH AVLOPP

E

tt kort nummer av ÅMK-nytt som
mest vill påminna om lite viktiga datum/evenenmang samt informera lite om
anläggningsarbetena på varvsområdet.
Om vi börjar med det sistmnämnda så har
vi just nu en skyttegrav längs med nästan
hela området. Under tisdagen den 24 och
onsdagen den 25 maj räknar man med att
färdigställa och koppla vatten och avlopp.
Efter testkörning ska det förhoppningsvis
fungera i slutet av veckan och varvsområdet ska vara någorlunda återställt. Eventuell kommer slutgiltig asfaltering att utföras
nästkommande vecka. Förhoppningsvis går allt enligt planerna och då har vi
fungerande toaletter till Sjösättningskivan
på lördag.
oulebar som är medintressenter i vatten- och avloppsinstallationen planerar om inget riktigt oförutsett att öppna
sin verksamhet på fredag den 27 maj. De
är mycket angelägna om att spurta under
denna vecka. Nedan en plan på deras an-

B

läggning.

H

HAMNLISTAN

amnlistan är nu lite förändrad och
vi uppmanar alla medlemmar med
bryggplats att kontrollera vilken plats
som är aktuell i sommar. Skulle det
vara så att ni fått en ny plats i år ber
vi er flytta till den nya platsen snarast
möjligt. Några av er har fått plats på insidan och slutgiltig reglering av betalning kommer att ske inom kort.

F

SOMMARPLATSER

ör er som har en sommarplats i
skärgården eller någon annanstans
eller vet med er att ni kommer att vara
borta under en stor del av er säsongen
ber vi er meddela hamnkapten om ni
ställer er hamnplats till förfogande.
Som vanligt kostar plats 200/vecka och
100 av dessa går till ordinarie hamnplatsinnehavare.

U

INBROTT I BÅTAR

nder helgen 14 och 15 maj har vi
haft inbrott i åtminstone tre segel-

båtar. Samtliga har fått luckorna uppbrutna
och i en av båtarna har någon övernattat.
Har ni inte varit nere vid er båt på ett tag
rekommenderar vi att ni besöker den och
kontrollerar om något försvunnit.

SJÖSÄTTNINGSKIVA

T

raditionell samling runt räkjollen sker
på lördag den 28 maj med välkomstdrink klockan 17. Korv grillas till små och
stora barn. Drycker kan vid behov inhandlas till “mänskliga” priser.

LOP P MARKN A D
LÖRDAGEN DEN 4 JUNI
10-16

L

oppmarknaden blir som planerat
den 4juni. Vi ställer borden inne på
området borta vid sjösättningsgrinden.
Förhoppningsvis är det många av er medlemmar som passar på att sälja lite av ert
överskott av båtprylar. Även annat som ni
vill sälja kan ni passa på bli av med.
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Båtklubbarnas dag

Lördag den 27 Augusti
Ny parkeringspolicy

Varje bil som parkeras inom varvsområdet måste förses
med en väl synlig lapp som informerar om ägares
namn, klubbtillhörighet och mobilnummer (eller
telefonnummer där ägaren kan nås)
Dessa tillhandhålls av klubbarna. Kommer att
delas ut under sjössättningsdagarna eller senare. För
ev. frågor, maila till någon i ÅMK:s respektive LBS:s
styrelse.
Liksom tidigare är det inte tillåtet att parkera
husbilar inom området.

Besök hemsidan

Man når den via www.ambk.se alternativt www.åmk.se
Viktig information,
blanketter, mötestider mm.
hittar ni oftast där.
Där finns också möjlighet att kontakta styrelsen via
mail.

www.båtklubbarnasdag.se
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SVENSKA BÅTUNIONEN
Riksorganisation för landets Båtklubbar

Säkrare och tryggare båtliv när
båten fått en säkerhetskontroll

ÄR DU BÅTFÖRARE ÄR DU OCKSÅ

BEFÄLHAVARE
HUR LITEN BÅT DU ÄN FÖR
ÄR DU I LAGENS MENING
BEFÄLHAVARE PÅ ETT FARTYG.
SJÖLAGENS §58 ÅLÄGGER DIG ATT
INNAN DU STARTAR DIN BÅTFÄRD
“TILLSE ATT FARTYGET ÄR SJÖVÄRDIGT”...

DAGS FÖR BESIKTNING
BLI BÅTSMART... FÖR DIN EGEN SKULL

Besiktningsmän i ÅMK
Björn Green, Peter Hougner,
Jan Wahlström och Kjell Dike

