
 

 
Vi har en klubbholme!!! 
De flesta vet nog redan att LBS nu har en egen klubbholme. Den ligger endast ca. 
fyra distans NV om Lövsta vilket medför att alla medlemmar kan nyttja den oavsett 
storlek på båt. Holmen heter Norra Allmansholmen, position: N59° 25.743´ - O17° 
44.381´ Sjökort 111 Mälaren Östra delen. Vi har fått överta den med tre befintliga 
bryggor och arbetet med att gallra träd, röja stigar, bygga trädäck, mulltoa och förråd 
är i full gång. Ni kan följa utvecklingen på Facebook där det finns en grupp för 
klubbholmen ”LBS egen klubbholme”. 

Vill ni medverka till att utveckla klubbholmen? 
Det är redan många som anmält intresse och varit med och utfört förbättringar, men 
vi ser gärna att fler anmäler sig till att ingå i en grupp som förvaltar och utvecklar 
holmen. Det kommer inte att vara någon arbetsplikt utan vi är övertygade om att det 
kommer att fungera bra på frivillig basis då intresset för klubbholme varit stort. Vi 
önskar därför gärna att fler anmäler sig för att få en stor grupp så insatsen per person 
inte behöver bli så stor. Vår ambition är att få holmen i skick så att det är trevligt att 
vara där redan denna säsong och sedan utföra förbättringar eftersom. För er som är 
intresserade så kommer det att finnas möjlighet att göra en insats redan nu på 
söndag 19/6. 

Ö-fogde 
Thomas Augustsson är utsedd till ö-fogde och kommer att vara samordnare och 
styra och ställa med allt som händer på holmen. Det är till honom ni ska anmäla 
intresse för att ingå i ögruppen, mail security@lovstabatsallskap.org  eller tel. 0705 
40 99 76.  Det ryktas att han funderar på att byta efternamn till Öman, men 
sanningshalten i detta är dock svårbedömd då uppgiften kommer från ”normalt 
opålitlig källa”.  
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