Vaktlistan öppen i BAS
Listan för att anmäla sig till säsongens vaktpass är öppen. Anmälan sker som
föregående år genom att logga in i BAS (länk finns på hemsidan). Sista
anmälningsdag är 30/4, därefter stängs listan och vaktchef kommer att tilldela
vaktpass. Passa därför på att anmäla dig omgående så du kan få ett passande
datum. Vi hoppas att det finns några som kan teckna sig för vakt i april, då vi annars
riskerar att bli utan vakt tiden innan listan har stängts.
Årsmöte
LBS årsmöte kommer i år att hållas 30/3 i folkets hus. Separat kallelse skickas med
mail.
Ej hämtade nyckeltagar
Det är fortfarande15-20 medlemmar som inte hämtat ut sin nya tag och därmed inte
kommer in på området. Det kommer att finnas möjlighet att hämta ut den på
årsmötet. Kontakta annars Thomas Augustsson.
F.A.Q. på hemsidan
Undrar ni över något? Kolla om ni hittar svaret under fliken ”F.A.Q.” (vanligt
förekommande frågor) på hemsidan. Hittar ni inte svaret där, så finns
kontaktuppgifter till styrelsen under fliken ”Styrelsen”.
Sjösättning
Datumet som alla väntar på! Ta en titt under fliken ”Sjösättning 2015” på hemsidan.
Där finns listan med sjösättningsdatum och viktig information vare sig du ska sjösätta
med kran, sjösätta själv eller inte sjösätta alls.
Kolla även innan sjösättning att slingmärken finns och sitter på rätt plats, vilket
underlättar och minskar risken för skador då båten ska torrsättas. Slingmärken
kommer att finnas i klubbstugan.
Miljö
Kraven på att använda miljövänliga produkter skärps. Så fundera på vilken bottenfärg
du ska använda eller om du behöver bottenfärg alls.
Detta är även första säsongen det är förbjudet att tömma septitanken i sjön. Planera
därför in montering av anslutning till sugtömning om det inte redan finns. Kravet på
att det ska finnas anslutning till sugtömning gäller dock endast nya båtar, så om
anslutning saknas men toaletten inte används, bryter du inte mot förbudet.
Har du frågor? Kontakta vår miljöansvarige Joseph Wetterud.
Båtmässa
Ni har väl inte missat att ”Allt för sjön” pågår på stockholmsmässan t.o.m. 8/3. Ett bra
tillfälle att köpa produkter till ”mässpris” eller bara hämta inspiration.
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