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Kallelse till arbetsdag! 
Lördagen den 13 april 2019 kl. 10.00 

för alla medlemmar vars efternamn börjar på E – H 
Samling på hamnplan 

 Att göra: vårstädning och målning av klubbhuset om 
vädret tillåter. 

Efter arbetet den traditionella ärtsoppan. 
Väl mött! 
Styrelsen 

OBS! Kallelse sker även genom anslag i hamnen! 
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Medlemsblankett  
(OBS!! Blanketten skall fyllas i vid båtbyte och 
adressändring, sedan skickas in på angiven 
adress.)  
Medlemsblanketten finns på EBKs hemsida 
under Medlem. 
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Ordförande 
har ordet: 

Äntligen börjar vi ana att våren är i 
antågande. Solen värmer bort snön och 
fåglarna sjunger. Fortfarande ligger isen i 
hamnen och båtarna gömmer sig under 
sina presenningar men snart är det dags 
att täcka av och börja vårrusta.  
Den nya hemsidan är publicerad och vi tar 
tacksamt emot bilder och inlägg som vi kan 
lägga ut. Har du några fina ställen du 
brukar besöka vill dela med dig av? Eller 
har du upplevt något speciellt under en 
båttur som du vill skriva om? Skicka in det 
till oss så kan vi lägga ut det på hemsidan. 
Information om GDPR finns på hemsidan. 
Den här säsongen är speciell eftersom 
klubben firar 40-årsjubileum! Vi kommer 
att uppmärksamma det med att bjuda in 
klubbens medlemmar till sommarfest den 
10 augusti kl 18.00 för att uppmärksamma 
jubiléet.  Mer information kommer på 
hemsidan. 
Jag vill särskilt tacka styrelsen för det fina 
arbete som utförts under året.  
 
Jag önskar alla medlemmar en skön och bra 
båtsommar! 

Viktiga datum: 
13 april Arbetsdag 

14 september Arbetsdag 

10 augusti Jubileumsfest 40 år 

26 oktober Årsmöte 
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Kassörskan har 
ordet: 
 
Vi vill att medlem som vill ha ny eller annan 
plats i sommar skickar in vår medlemsblankett 

före 8 april för att ha möjlighet att få plats. 

Vaktlistan tas in den 31 mars och lottning 
kommer att ske under april månad. Listan 
kommer att läggas i klubbhuset under maj 
månad. 

Glöm inte vaktpasset för vinterplatsen 

Du som blivit lottad måste själv kolla när Du 
skall sitta vakt. 

Du som anmält e-mail adress kommer att få en 
påminnelse från SBU när Du skall sitta vakt 

För dig som inte anmält e-mail adress eller bytt 
adress så vill vi ha en uppdatering på den, 

då vi planerar ni till nästa år ska kunna lägga in 
era vaktpass via SBU registeret, anmälan 

om ny adress görs till: 
info@envikensbatklubb.se 

 

Lillemor Nordlund 

Kassör 

 
 

Sekreteraren har 
ordet: 

Det dagliga arbetet som sekreterare är nu 
återställt till gängse rutiner. Året som förflutit 
har inneburit ett stabilt administrativt flöde där 
samtliga styrelsemedlemmar bidragit till mitt 
arbete på ett konstruktivt och kamratligt sätt. 

 
Med dessa korta ord önskar jag er alla en fin 
båtsommar. 

 
Rose-Marie Johansson 
Sekreterare 

Hamnkaptenerna 
har ordet: 
 
Bra båtsäsong med trevliga medlemmar som 
man träffar i hamnen. 
 
Elarbetena i hamnen fortsätter under våren. 
 
Några saker som bör tänka på: 
 
1. Använd rätt nyckel, det kostar mellan 2000-

3000 kr att reparera låset 
2. Ni som har båten hemma på vintern, efter 

sjösättning tar ni hem båtkärran. 
3. Glöm inte att tömma kylskåpet efter 

vaktpasset 
 

Ett EXTRA TACK till Tomas Arenhammar som såg 
till att båtarna kom i snygg ordning och gjorde en 
fin brandgata. 
 
Det finns en omärkt båt på uppläggningsplatsen. 
Vi uppmanar alla att märka sin båt 
 
Tänk på att vaktar jag din båt så vaktar du min.

mailto:info@envikensbatklubb.se
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Parkerings- och uppläggningsplats 
För båtuppläggning from 1 september gäller: 

Vintertid (1 september- 31 maj) används parkeringsplatsen/uppläggningsplatsen till 
båtuppläggning. Bommarna är då låsta. 

Båtarna ska vara märkta med ägarens medlemsnummer synligt utifrån. 
Sjösättning av båt, ihopsamling och uppläggning av pallvirke samt städning av använd 

plats skall vara avslutad senast den 31 maj. 
Pallvirket kan förvaras utmed diket längst högra sidan av området sett från vägen. 

Efter denna tidpunkt och fram till den 1 september ska hamnkapten vara informerad 
om båtar ska ligga kvar över sommaren. 

 
För bilparkering från och med 1 juni gäller: 

Dygnsparkering ska ske på parkeringsplatsen/uppläggningsplatsen. Bommarna är då olåsta. 
I rutinen för vakthållning ingår rondering av platsen. Dagsparkering kan däremot ske 

på hamnplan. Parkera på övre delen av hamnplan, nedanför skogskanten. 

OBS! 30 minuters kortidsparkering närmast bryggorna! 
Blockera inte bryggorna, rampen och eller stigen till 300-bryggan. 

Släpjollar: 
De jollar som ligger vid rampens högra sida SKALL VARA LÅSTA!!! 

Detta för att förhindra att jollarna används i samband med stöld i övriga båtar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Årsmötesprotokollet och medlemsblankett finns på vår hemsida: 
www.envikensbatklubb.se 



5 

 

Envikens båtklubbs styrelselista 2018-2019 
 

Ordförande 

Helena Brandell  

Telefon: 0725-56 04 91 

Email: helena.brandell@gmail.com 
 

Kassör 

Lillemor Nordlund  

Telefon: 0702-09 39 33 

Email: skarpluvan@msn.com 
 

 

Sekreterare 

Rose-Marie Johansson 

Telefon: 0705-82 98 60  

Email: rmt@telia.com 

 
 

Hamnkapten/Vice ordförande 

Rolf Lund 

Telefon: 0705-68 10 81 

Email: rolfgoranlund@gmail.com 
 

 

Vice hamnkapten Denny Lindgren  

Telefon: 0706-66 49 27 

Email: denny.lindgren@hotmail.com 

 

Suppleant 

Gösta Johansson  

Telefon: 0708-44 33 53 

Email: gosta2johan@gmail.com 
 

 

Suppleant 

Joakim Sundeman 

Telefon: 070-982 55 72 

Email: joakim.sundeman@gmail.com 

 

 
 

mailto:helena.brandell@gmail.com
mailto:skarpluvan@msn.com
mailto:rmt@telia.com
mailto:rolfgoranlund@gmail.com
mailto:denny.lindgren@hotmail.com
mailto:gosta2johan@gmail.com
mailto:joakim.sundeman@gmail.com
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Betalningsrutiner för båtsäsongen 2019 

Avgifter och senaste betalningsdag 2019 
Inträdesavgift 5 000:- 
Medlemsavgift 300:- 

 

Båtplats vid brygga: 
Bryggplats 1,9 m 600Kr 
Därefter per dm 100kr 

 

Ex: Bryggplats 2,3m 1000kr. Bryggplats 3,0m 1700kr 
 

Båtplats på land sommartid: Samma avgift som för båtstorlek vid brygga. 
 

Senaste betalningsdag 2019-03-31.  
Båtplats på uppläggningsområdet sommartid: 
Mellan den 1/6 -31/8 är avgiften samma som för motsvarande båtplats vid brygga. 
 
 
 

 


