
Viktiga datum: 

Kansliet öppet alla tisdagar 18.30-20.30 

28/8 Arbetspass   

29/8 Onsdagssegling samling kl.18.00  

4/9   OBS! Sista arbetspasset  

5/9   Onsdagssegling samling kl.18.00  

12/9 Onsdagssegling samling kl.18.00 

16/9 Arkens höstrace samling kl.11.00  

22/9 Höstfest kl.18.00 i klubbhuset 

25/9 Information inför upptagningen nya    

        medlemmar kl.19.00 

Nyhetsbrev Bs Arken 

     Augusti 2018  

Arbets– och städpass 

Alla båtar genererar  

2 arbetspass och ett städpass.  

Arbetspassen är uppdelade i  

2 perioder och man ska göra ett pass i 

varje period. Städpasset kan man välja vil-

ken period man vill. Vi är inne i period 2 nu 

och det är endast 2 arbetspass kvar 

denna säsong. 

OBS! sista arbetskvällen är 4/9 

 

Ni kan även anmäla ert intresse att göra ett 

arbetspass i kaféet på upptagningen           

6-7 oktober. Maila kansli@bsarken.se  

om så är fallet. 

Tillbaka i vardagen…. 

Ja, så var den här fantastiska sommaren snart slut. Visserligen är båtsäsongen inte    

riktigt över än.  

Vi hade en vattenkris i juli då någon lämnat en kran rinnande en längre tid i porta potti -

rummet. Det ledde till att tanken och brunnen tömdes och vattnet tog slut. När brunnen 

började fyllas med vatten igen stod många kranar på bryggorna öppna och rann då 

medlemmar provat ta vatten och sedan inte stängt kranarna efter sig.                            

Vi behöver hjälpas åt så detta inte händer igen. Det blev besvärligt för många att kånka 

vatten från andra ställen. 

En regnstorm fällde partytältet på klubbholmen. Ett nytt är inköpt och ska sättas upp till 

våren. 

Lyftavgiften kommer snart mailas ut inför upptagningen.  

 



Inför upptagningen 6/10 

Det är inte så långt kvar till upptag-

ningen och vi ska ha ett möte för nya 

medlemmar där vi informerar hur det  

går till. Berörda får kallelse till det mö-

tet. 

Förarbevis 

Nya medlemmar som ännu inte visat 

upp att de har förarintyg behöver göra 

det ,alternativt gå kursen. Ni kan an-

mäla er och gå kursen på Bs Arken i 

vinter. Vi mailar ut information om det 

till berörda inom kort.  

 

Seglingsprogram: 

29/8 Onsdagssegling samling kl.18.00 vid mastkranen 

5/9   Onsdagssegling samling kl.18.00 vid mastkranen 

12/9 Onsdagssegling samling kl.18.00 vid mastkranen 

16/9 Arkens höstrace samling kl.11.00 vid mastkranen 

Vi avslutar båtsäsongen med en fest i ett olympiskt tema  

                      22/9 kl.18.00 på Bs Arken 

        Anmäl er senast 10 september genom att betala in  

250:-/person på pg 652733-7 

       För det får ni en god buffé, vin eller öl till maten och     

   vickning på småtimmarna. Vi dansar natten lång och     

      släcker törsten i baren som har humana priser. 

 

 

Höstfest med tema  

        OS 

Miljö: 

Vi mätte gifthalten på hälften av båtarna i hamnen under våren. Dessa värden ska räk-

nas om och tolkas. De båtar som har för höga värden kommer bli kontaktade innan upp-

tagningen då vi redan nu i höst behöver vidta åtgärder för det. En åtgärd är att lägga en 

presenning under båtställningen på land.  

Vi har ännu inte fått svar på vilken metod som är säkrast när man avlägsnar giftig färg. 

Resten av båtarna ska mätas efter upptagningen. 


