Vakthållning
Det är fortfarande ca: 100 medlemmar som har vaktplikt och inte anmält sig i BAS.
Tiden för anmälan har egentligen gått ut men vi har öppnat så det går att anmäla
datum för vaktgång i BAS några dagar till. Passa på att anmäla er så snart som
möjligt för att undvika att ni blir tilldelade ett datum som inte passar er.
Klubbholmen
Det är snart dags för sjösättning och då är det också dags att öppna vår klubbholme
för säsongen.
Här följer några datum för vårens aktiviteter:
•
•
•
•
•

Helgen12-13 maj blir premiär på holmen, då hissas flaggan.
Lördag 19 maj arbetsdag
Söndag 27 maj arbetsdag
Lördag 2 juni arbetsdag
Vi firar 6:e juni traditionsenligt på holmen.

Det som är planerat att göra är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Installera andra toaletten
Samla ihop ved, städa holmen, inventera material.
Klyva ved
Bygga altan till bastun
Inreda omklädningsrum i bastun – bänkar och klädkrokar
Badplats – med sand intill bastun
Förbättra stigarna mellan brygga A, B, C och bastun
Staket med avlastningsyta runt grillplats

Vi anpassar jobben beroende på hur många båtar som kommer.
Bottenfärg
Biocidfärger är förbjudna i Mälaren vilket innebär att LBS har ett gemensamt ansvar
med båtägaren att tillse att inga båtar med förbjuden färg ligger i LBS hamn. Vi
kommer inte att förbjuda någon att ligga i hamnen i nuläget. Däremot så kommer vi
att börja kartlägga vilken färg våra medlemmar har för att se vilka båtar som måste
åtgärdas. Det blir ingen nämnvärd påväxt i Mälaren och bottenfärg är därför onödig,
så ni som har en båt utan bottenfärg bör inte måla alls. Ni som har en båt med
förbjuden färg kan ta kontakt med KVF, om ni har varvsplats där, för info om lämplig
åtgärd och att kunna ta del av ev. LOVA bidrag.
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