
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 täckställning-

en rasat eller annat kan ni maila 

kansli@bsarken.se så tar vi kontakt med 

båtägaren. 

Nyhetsbrev Bs Arken 
 November 2019 

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 kurser-

na i november. 

Rampen! 

Efter nyår upphör accessen till rampen på era 

nyckelkort. Anledning är att det är ny säsong och 

alla som tar upp sina egna båtar behöver 

komma till kansliet och visa upp försäkringsbe-

skedet, få båtkvitto för 2020 och nyckelkortet  

aktiverat för säsongen. 

Förvaring av utombordare 

Tid för avlämning är: 
27 oktober mellan 9.00-10.00  
Hämtning sker på kanslikvällar i april  

Ni har fått mail om vad det innebär och kan 

maila kansliet om ni vill ha mer info. 

Vi kommer att vara aktiva även under vintern. 

 I februari när isarna förhoppningsvis ligger kom-

mer vi ha arbetsdagar då ni kan göra era arbets-

pass. Vi ska arbeta med bryggorna i hamnen. 

Datum och tider kommer finnas på kalendariet på 

hemsidan och vi kommer även maila ut dem. 

Höstmöte 7 november kl. 19.00 

Kom och gör din röst hörd. Vi tar upp många vik-

tiga frågor och vill gärna höra vad ni medlemmar 

har för åsikt. 

Vi bjuder på fika! 

Arken bulletinen vill ha in bidrag. Skriv om era 

upplevelser och maila till kansli@bsarken.se  

gärna med foton Skicka in senast 31/10 

Medlemsverkstaden  

På städdagen 27/10 kommer vi att städa och rensa vår medlemsverkstad. Allt material som finns 

kvar på städdagen kommer att kastas. 

Det är fritt för Arkens medlemmar att låna lokalen för sina arbeten. 

Efter avslutat arbete ska lokalen städas. Inget material får lämnas kvar i lokalen. En damsugare 

kommer att köpas in för att underlätta din städning av lokalen efter avslutat arbete. 

Heta arbeten ”gnist bildande arbeten” är förbjudet i lokalen. 

Vi har en svetsbänk på norrsidan av miljöstationen där heta arbeten får utföras, eluttag finns vid 

bänken. Det går bra att använda bänkarna som finns utanför medlemsverkstan för din slipning av 

färg & trä.  

Arbets– städpass 

Varje båt genererar 2 arbetspass och ett städ-

pass/år. Nu är det endast ett städpass kvar 

den 27/10 kl.10.00  

Har ni inte gjort alla pass kommer en faktura på 

missade arbets-städpass i november. 

Viktiga datum: 

27/10 Motorförvaring kl.9.00-10.00 

27/10 Städdag kl. 10.00 

6/11   Kanslikväll kl.18.30-20.30 

7/11   Höstmöte kl.19.00 

4/12   Kanslikväll kl.18.30-20.30 
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