Nyhetsbrev Bs Arken
Mars 2019
Välkommen på årsmöte
14/3 kl.19.00 i klubbhuset.

Ny dag för kanslikvällar
I år kommer kansliet ha öppet på onsdagar
kl.18.30-20.30 och det är endast då vi kan
svara i telefon. Vill ni ha tag på oss andra tider
kan ni maila kansli@bsarken.se

OBS! Fakturor har mailats ut för båtavgiften
och SBU har haft problem med mailfunktionen.
Mail, främst till Telias kunder har inte gått iväg
som de ska. Om ni inte fått fakturan ska ni maila
kansli@bsarken.se så ser vi till att ni får den.

Vakt 2019 OBS!
Vaktlistan ligger ute på SBU ett par dagar till och
ni kan logga in er och boka vakt hemifrån. Har ni
glömt användarnamn och lösenord ska ni maila
kansli@bsarken.se för att få nytt.
Vaktlistan stängs på SBU 28 februari
De som själv inte bokat vakter blir tilldelade
vakter efter att vaktlistan stängts

HLR-kurs Vi funderar på att ha hjärt -och lungräddningskurs på klubben och vi vill veta om
det finns intresserade att komma på en sådan
kurs? Maila intresse till kansli@bsarken.se så
återkommer vi med info och datum.

Viktiga datum:
28/2 Vaktlistan stängs på SBU
6/3 Kanslikväll 18.30-20.30
14/3 Årsmöte kl.19.00
19/3 sista dag för anmälan seglarpub
21/3 Seglar-Pub

21 Mars är det ”SEGLARPUB” på Lilla
Barkarby i Barkarby kl.18.00.
Kom och träffa andra seglare i klubben.
Föranmälan till
christer.sorving@gmail.com
eller kansli@bsarken.se senast 19/3

Rampen!
Rampen är avaktiverad på era nyckelkort.
Anledning är att det är ny säsong och alla
som använder rampen behöver komma till
kansliet och visa upp försäkringsbeskedet,
få båtkvitto för 2019 och få nyckelkortet aktiverat för säsongen.

Förarbevis påminnelse!
Medlemmar som kom in i klubben under 2017
och som ännu inte visat upp att de har förarintyg behöver göra det, alternativt gå kursen.
Om inte debiteras dubbel båtavgift!

Nu när båten står på land får man inte
glömma att se till båten ibland!
Vindar och nederbörd kan ställa till det. Ser
ni någon båt som farit illa och täckställningen rasat eller annat kan ni maila
kansli@bsarken.se så tar vi kontakt med
båtägaren.

Stort tack till alla som kom på arbetsdagarna 16/2 och 17/2
Vi hade tur med vädret och mycket blev gjort!

Sanering av giftiga bottenfärger
Vi har nu mätt gifthalten i alla båtar och Bs Arken kommer erbjuda hjälp för medlemmar
att sanera giftiga båtbottenfärger till ett rimligt pris. Sanering av båtar kommer att
påbörjas i vår och fortsätta tills alla båtar är giftfria.
Klubben kommer inom kort att kalla till informationsmöten om sanering och
efterbehandling.
Steg 1: Klubben kommer kontakta de båtägare som har TBT på sina båtbottnar. Dessa
kommer att erbjudas att saneras i första omgången och saneringen kommer att ske i nya
tälthallen. Klubben kommer att hänvisa till en firma som utför jobbet till mycket rimliga
priser.
Steg 2: Sanering av övriga båtar kommer att ske i fallande ordning, alltså högst värden
först om möjligt. Saneringen kommer att fortgå hela säsongen.
Klubben kommer att tillhandahålla utrustning för saneringen.
Även slippaper, epoxy och personlig skyddsutrustningen kommer att införskaffas av
klubben som ni medlemmar får köpa till inköpspriser som klubben har förhandlat fram.
Klubben kommer också hålla flera informationsmöten gällande behandling av båtbotten
innan epoxy-påläggningen.
Sanering av båtbottnar på hamnplan innan sjösättningen är ej tillåtet då inga
skyddsåtgärder är vidtagna under eller runt båtarna.

