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Oktober
Häromdagen kändes det som domedagen var nära, långt efter det att solen
borde varit uppe var det svart som
natten. En lite föraning om vad vi har
framför oss med korta dagar och snålt
med solsken. Förhoppningsvis har ni
lite ljusa sommarminnen med er in i
höstmörkret.
Nästan alla båtar är på land,
några envisa vinterliggare gungar fortfarande vid bryggorna, och några båtar
för tunga för vår kran är också kvar i
sjön. Upptagningarna fungerade utan
några allvarligare incidenter. Lite strul
tycks oundvikligt när över 140 båtar
ska ur sjön.
Men det finns fortfarande lite
kvar att göra och här följer några viktiga datum att hålla koll på.
28 oktober
28 oktober kl 17 har vi OSTFEST på
mellandäck. Kom och fira torrsättningoch att LBS, VTS och ÅMK bjuder
på ost och tilltugg. Drycker och lotter
säljes till förmånliga priser, goda viner
och fina vinster.
Ostfesten är en höjdpunkt på
hösten och det brukar alltid vara väldigt
gott och trevligt.
Glöm inte att anmäla dig/er
på listan på mellandäck.

1 november
Den 1 november ska båten vara täckt.
Den ska också vara försedd med en
tydligt placerad namnskylt med telefonnummer som är aktuella till båtägaren. Detta för att vintervakterna ska
kunna informera om något är på tok
med täckning eller stöttning.
Ta också för vana att själv
kolla din båt då och då under vintern
och i synnerhet om det blåst eller snöat
mycket. Samma datum den 1 november
- ska alla tampar vara borta från bryggan.
3 november
Den 3 november är det städdag på varvet för särskilt kallade. Denna dagen
kommer alla presenningar som ligger
kvar i förrådet att antingen kastas om
de är i dåligt skick eller tas om hand av
klubben för framtida användning vid
blästring mm om de är i fullgott skick.
Det finns för lite förvaringsutrymmen
för att förvara presenningar som inte
används av båtägaren. Detta gäller
också stöttor mm som inte används.
Har ni överskott på stöttor bör ni antingen sälja dem snarast eller låta VTS
ta hand om dem och för att ha i akuta situationer. Meddela i så fall Intendenten
Damian Nordström 0735007715 eller
någon av Varvscheferna Jan Riekkola
riekkolajan@gmail.com eller Mikael
Hjertsen. hjertzell@gmail.com

14 november
Informationsmöte kl 18.00 om blästring på Varvet/Mellandäck
15 november
Sista anmälningsdag för helgkurs i
navigering. Kurs angående förarintyg/
navigationsutbildning kommer att ges
av Hasse Lowey hasse@Sjolotsen.se
Plats: Varvet/mellandäck
Dag: Den 25-26 Nov, klockan 9-15
Kostnad: Kurs 1500 kr.
Kursmaterial 475 kr.
Anmälan senast 15 november till
Hasse Lowey hasse@Sjolotsen.se
20 mars 2018
Årsmöte i Årsta Motorbåt Klubb
1 Mars 2018
Glöm inte lämna in ansökan om hamnplats för säsongen 2018 senast 1 Mars
2018
Sjösättning I lördag 28 April
Sjösättning II lördag 5 Maj
Sjösättning III söndag 6 Maj
Fördelning av båtar på sjösättningar
görs av varvschefer och anslås på VTS
anslagstavla på mellandäck.
26 Maj 2018

Sjösättningsfest hålls 26 Maj

lite annat viktigt att tänka på
Jollar
Låset till jolleförrådet är bytt under sommaren. Förvarar du eller
vill du förvara din jolle i avsett
förråd måste du ta kontakt med
antingen Damian Nordström
0735007715 eller Peter Hougner
0768253163 för att kvittera ut en
nyckel mot en depositionsavgift
på 200 Kr
Kanoter
För kanotägare som har sin kajak/canadensare i det låsta förrådet gäller samma sak. Även detta
utrymme har fått nytt lås och de
som har behov av nycklar ska ta
kontakt med Damian Nordström
0735007715 eller Peter Hougner
0768253163
Master
Master som ni lägger in i mastskjulet ska strippas på vant mm
under vinterförvaringen och master ska också märkas tydligt med
namn och telefonnummer.
Märkning
Vi vill extra mycket påminna om
att det är viktigt att märka alla
ägodelar med namn och telefonnummer. Allt som inte är märkt
riskerar att slängas på städdagen.
Under höststädning gäller
det speciellt presenningar och stöttor som inte används. Meningen är
att presenningsförrådet ska vara i
stort sett tömt under vintersäsongen. Nu är det sällan så. Där finns
både märkta och omärkta presenningar som inte används. Finns
namn och telefonummer på dem
kommer ägaren att kontaktas.
Saknas märkning slängs de eller
omhändertas de av klubben.

Vimplar
ÅMK-vimplar finns till försäljning.
De kostar 150 kr.
Ta kontakt med någon i styrelsen

Kalendarium
28 oktober kl 17 har vi ostfest
1 november ska båten vara täckt
3 november städdag /omärkta presenningar slängs
14 november kl 18.00 informationsmöte om blästring
15 november sista dag anmälning
navigationskurs

Mätning och Blästring
Som ni väl alla vet vid det här laget
kommer ingen båt med giftig bottenfärg att få permanent båtplats i
ÅMK.s hamn efter sjösättning 2019.
Har man en gammal båt är sannolikheten att man har kvar lager av giftig
färg väldigt stor.
Under tidig vår, exakt tidpunkt är ännu inte bestämd kommer
mätning av gifthalten på alla båtbottnar att genomföras. Detta är ett led i
miljöarbetet som Stockholms stad gör
bland båtklubbarna i Mälaren. Mätning är kostnadsfri för båtägaren och
kommer att resultera i ett dokument
som visar på halten av olika giftfärger.
Finns sådana kan man välja att själv
avlägsna färgen eller anlita en blästringsfirma som gör det. Ett antal
båtägare har anmält intresse för blästring under våren. Denna kommer att
upphandlas och inför detta kommer
blästringsfirman att ha ett informationsmöte på mellandäck på varvet.
Preliminärt datum för detta möte är
tisdagen den 14 november. Representanter för firman kommer att berätta
hur man ska förbereda sig och vad
man ska tänka på inför blästringen.

25-26 november förarintyg /navigationskurs
Nytt år 2018
20 februari Årsmöte ÅMK
1 mars sista dag att anmäla intresse
för hamnplats
lördag 28 april Sjösättning I
lördag 5 maj Sjösättning II
söndag 6 maj Sjösättning III
26 maj Sjösättningsfest

