
 

 
 
Öfogde 
Ulf Johansson, som är stugfogde, har även åtagit sig att ansvara för vår klubbholme 
som öfogde. Kontakta honom i första hand i ärenden som gäller klubbholmen. 
Kontaktinformation finns på hemsidan. 
 
 
Medlemsmöte 
Då det på årsmötet inte fanns kandidater till valberedning och revisorssuppleant 
bestämde mötet att ett extra medlemsmöte ska hållas då det finns kandidater som 
ställt sig till förfogande. Styrelse eller sittande valberedning kan inte utse kandidater 
till ny valberedning, därför måste dessa utses av våra medlemmar. Om Ni själv är 
villig att ställa er till förfogande eller har förslag på någon annan medlem, kontakta 
någon i styrelsen. Sittande valberedning kan ge förslag till revisorssuppleant, så 
kontakta gärna dem ifall Ni vill ställa er till förfogande  
 
 
Kraftvärmeverket  
Man säger ju att ”inga nyheter är goda nyheter” och vi hoppas att det även gäller för 
Exergis planer på att anlägga ett kraftvärmeverk i Lövsta. Exergi har lämnat in en 
miljöansökan och ingen vet ännu utgången av den så för tillfället är det status quo. 
LBS styrelse har kontinuerlig kontakt med exploateringskontoret och idrottförvaltning 
i ärendet. 
  
Exergi har mött ett massivt motstånd för sina planer från många håll, t.ex. föreningen 
Rädda Lövsta som har anlitat en jurist som för deras talan. Det är även möjligt för 
andra föreningar att ansluta sig till Rädda Lövsta och ge juristen fullmakt att föra sin 
talan. LBS styrelse har beslutat att LBS ska föra sin talan själv, då vårt primära 
intresse inte är miljön, utan att LBS även i framtiden ska ha en väl fungerande 
hamnanläggning. Vare sig kraftvärmeverket byggs eller inte. 
 
Om Exergi får tillstånd att bygga kraftvärmeverket, har de åtagit sig att i närområdet, 
kostnadsfritt bygga ny hamnläggning, med minst samma kapacitet som nuvarande.  
 
 
Hastighet i hamnen 
Nu är alla båtar sjösatta och hamnen är full. Tänk därför på att hålla ner hastigheten i 
hamnen (3 knop), för att undvika onödigt svall och ev. skador på förtöjda båtar. 
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Fågelskrämmor 
Om ni har hört några konstiga ljud runt klubbhuset, så kommer de från en akustisk 
fågelskrämma som härmar rovfåglar och ska hålla måsarna borta. Ytterligare en 
fågelskrämma är inköpt och kommer att monteras längs ut på D-bryggan. 
 
 

Klubbstugan 

Vår klubbstuga är till för att våra medlemmar ska ha en trevlig plats för att inta 

matsäck, fika etc. Den används även av båtvakt och vid styrelsemöten. Alla måste 

därför ta sitt ansvar att lämna den i minst samma skicka som innan. För allas trevnad 

har bl.a. en trinett med diskho installerats. Tyvärr har någon tyckt att diskhon var ett 

perfekt ställe att rengöra målarverktyg eller hälla ut härdande färg på. Detta 

resulterade i att diskhon inte går att rengöra samt stopp i avloppet. Undrar om den 

personen beter sig likadant hemma? Den som gjort detta är MYCKET välkommen att 

rengöra och avhjälpa stoppet i avloppet alternativt, om det inte är möjlig, införskaffa 

och installera ny trinett.   

 

 

Hål i stängsel 

Då det vid ett flertal tillfällen hänt att stängslet varit uppklippt och obehöriga varit inne 

på området, vill vi poängtera att det är viktigt att båtvakt kollar stängslet samt rör sig 

över hela området och lyser med lampa för att avskräcka ev. tjuvar. 

 

Nya vagnar 
Två nya vagnar med punkteringsfria hjul, för att kunna transportera packning till 
båten har införskaffat. Även befintliga vagnar kommer att uppdateras med 
punkteringsfria däck. Vagnarna är numera uppmärkta med vilken brygga de tillhör 
och ska efter användning parkeras vid respektive brygga 

 

 

 

 

 

 

Hälsningar   

LBS Styrelse  
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