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Nu är båtsäsongen slut och båten står på 

land men glöm inte att se till din båt under 

vintern! 

Vindar och nederbörd kan ställa till det. 

Ser ni någon båt som farit illa och täck-

ställningen rasat eller annat kan ni maila 

kansli@bsarken.se så tar vi kontakt med 

båtägaren. 

 

 

Arbets– städpass 

Varje båt genererar 2 arbetspass och ett städ-

pass/år. Nu är det endast ett städpass kvar 

den 28/10 kl.10.00  

Har ni inte gjort alla pass kommer en faktura på 

missade arbets-städpass i november. 

 

 8/11 Höstmöte kl.19.00 

Ett bra tillfälle för er att göra er röst hörd och 

framföra era synpunkter och förslag. Ni får in-

formation om vad som är aktuellt när det gäller  

avgifter, miljö, mätning av gifthalter mm 

Ni har fått kallelse via mail. 

Klubben bjuder på kaffe och kaka. 

Välkomna! 

Förarbevis 

Nya medlemmar som ännu inte visat upp att 

de har förarintyg behöver göra det, alternativt 

gå kursen. Ni kan anmäla er och gå kursen på 

Bs Arken i vinter. Vi mailar ut information om 

kurserna i november. 

Viktiga datum: 

28/10 Städdag kl. 10.00 

28/10 Motorförvaring kl.13.00-14.00 

6/11   Kanslikväll kl.18.30-20.30 

8/11   Höstmöte kl.19.00 

4/12   Kanslikväll kl.18.30-20.30 

Rampen! 

Efter nyår avaktiveras rampen på era nyckel-

kort. Anledning är att det är ny säsong och alla 

som tar upp sina egna båtar behöver komma 

till kansliet och visa upp försäkringsbeskedet, 

få båtkvitto för 2019 och nyckelkortet  

aktiverat för säsongen. 

Förvaring av utombordare 

Angående förvaring av utombordare  
Tid för avlämning är: 
28 oktober mellan 13:00-14.00  
Hämtning sker 23 april 2019 kl.18.30  

 

Ni har fått mail om vad det innebär men kan 

maila kansliet om ni vill ha mer info. 

Vi kommer vara aktiv även under vintern. 

 I februari när isarna förhoppningsvis ligger 

kommer vi ha arbetsdagar då ni kan göra era 

arbetspass. Vi ska arbeta med bryggorna i 

hamnen. Datum och tider kommer finnas på 

kalendariet på hemsidan men vi kommer även 

maila ut dem. 

Miljö 

Miljöarbetet fortsätter i klubben. Mätning av båt-
bottnar fortsätter och skall bli klart under hös-
ten. Sedan kommer utvärdering att göras. Sam-
tal med kommunen pågår. Mer utförlig beskriv-
ning om läget kommer i Arken Bulletinen som 
utkommer till JUL.  

Arken bulletinen vill ha in reseskildringar från 

sommarens båtfärder. Skriv om era upplevel-

ser och maila till kansli@bsarken.se  gärna 

med foton Skicka in senast 31/10 

mailto:kansli@bsarken.se

