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Medlemsblanketten hittar ni på föreningens 
hemsida.

Medlemsblanketten
Blanketten skall fyllas i vid båtbyte och
adressändring, sedan skickas in på angiven
adress.
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BILD



Ordförande
har ordet:

Viktiga datum

29 augusti  Sommarfest

24 Oktober Årsmöte

2

Vi befinner oss i en konstig tid, en tid 
som vi är ovana vid och som kan vara 
oroande för många. När såväl 
myndigheter som vänner och bekanta 
manar till försiktighet och fysiskt 
avståndstagande är det fint att låta 
tankarna vandra iväg till kommande 
sommardagar i det skärgårdsparadis 
som vi har inom räckhåll med våra båtar.
I motsats till den trängsel som lätt 
uppstår på land så är det i skärgården 
enkelt att hitta plats och rum för 
rekreation och livsnjutande. När man väl 
är ute med båten så får ordet karantän 
en helt annan betydelse.

I båtklubben har vi en snart den nya 
stora sjösättningsrampen på plats. Den 
blir en riktig uppgradering av 
anläggningen. Rampen är både bredare 
och kraftigare byggd än den gamla. Det 
gör att den både blir stabilare och lättare 
att sjösätta på. Vi ser fram emot att få 
den på plats. 

Bryggorna behöver lagas på flera ställen 
och planen är att det ska utföras på 
arbetsdagen den 18 april. Är du 
snickarkunnig eller allmänt händig är det 
en fördel. 

Jag önskar alla medlemmar en skön 
sommar!

/Helena



Kassörskan har
ordet:

Fakturorna skickades ut i samband med kallelse 
till extra medlemsmötet. 

Vaktlistan tas in den 31 mars och lottning 
kommer att ske under april månad och listan 
kommer den 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 att ni till nästa år ska kunna lägga in era 
vaktpass via SBU registret. 
Anmälan om ny adress görs till 
info@bergshamrabatklubb.se.

För dig som inte skickade in vår enkät, så 
efterlyser vi uppdaterade uppgifter på 
medlemsblanketten.

Hamnkaptenerna
har ordet:
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Snart börjar en ny båtsäsong för alla glada 
och trevliga medlemmar. 

Vi kommer under våren få en ny, bredare 
ramp som kommer att underlätta sjösättning 
och upptagning av våra båtar. Dessutom 
kommer rören under vattenytan äntligen tas 
bort i samband med att den nya rampen 
anläggs. 

Bryggorna kommer att repareras, troligtvis 
behövs det ingen extra arbetsdag för detta 
som vi flaggade för på det extra 
medlemsmötet i februari.

Några viktiga saker att tänka på:

Kolla era vaktpass!

Använd rätt nyckel för att inte förstöra låsen!

Och som vanligt;

Vaktar jag din båt så vaktar du min.



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 hamnkaptenen 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.
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Årsmötesprotokollet och medlemsblankett finns på föreningens hemsida: 
www.envikensbatklubb.se



Styrelse 2019-2020

Ordförande:
Helena Brandell
helena.brandell@gmail.com
072-556 04 91

Suppleant:
Joakim Sundeman
joakim.sundeman@gmail.com
070-982 55 72

Hamnkapten/Vice ordförande:
Rolf Lund
rolfgoranlund@gmail.com
070-568 10 81

Vice hamnkapten:
Denny Lindgren
denny-lindgren@hotmail.com
070-666 49 27

Suppleant:
Tina Dahl
tinadahl57@gmail.com
070-2227 38 35

Sekreterare:
Lena Guddal
lenala72@outlook.com
072-214 68 38

Kassör:
Lillemor Nordlund
skarpluvan@msm.com
070-209 39 33
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Betalningsrutiner för båtsäsongen 2020

Avgifter:
Inträdesavgift 5 000 kr
Medlemsavgift 300 kr

Båtplats vid brygga:
Bryggplats 1,9 meter 600 kr
Därefter 100 kr per decimeter

Exempel: Bryggplats 2,3 meter 1 000 kr, bryggplats 3,0 meter 1 700 kr

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

Tänk på miljön!
För båtar vid 
vinteruppläggningsplatsen gäller 
att marken under båten skall 
täckas med plast eller 
presenning vid tvätt och 
skrapning av bottenfärg för att 
samla upp färgrester. 
Plasten/presenningen skall tas 
därefter lämnas till klubbens 
miljöåtervinning vid den blå 
containern.
Det är förbjudet att spola och 
tvätta båtens botten på 
hamnplan.



Tips från Naturskyddsföreningen
1. Slipp båtbottenfärgerna i år
Vi vet. Det där med havstulpaner är inte kul. Men har du båten på östkusten eller i sötvatten, 
försök att tvätta båten istället. Du kan till exempel ta båten till en båtbottentvätt som borstar 
bort alla alger och tulpaner. Eller så kan du passa på att skrubba bort dem för hand medan du 
tar en simtur.
Ett ytterligare sätt att underlätta skrubbningen är den kostnadsfria SMS-tjänst 
”Havstulpansvarningen” som berättar för dig som bor på östkusten när havstulpanerna 
kommer till just ditt område. Havstulpanerna är lättare att skrubba innan de satt sig fast 
ordentligt. Sms:a ”havstulpan start” till 711 20 eller gå in på www.havstulpan.se om du vill 
anmäla dig.
Du kan också undvika havstulpanerna genom att använda en skrovduk, som du enkelt kan 
placera ut på din båtplats innan du lägger till vid bryggan. En annan enkel lösning är att passa 
på att ta en sväng in i lite sötvatten eller dra upp båten på land i några dagar.
Måste du trots allt måla båten, välj färger som är godkända för ditt område. Och när du tar 
bort färgen var rädd både om dig själv och om miljön. Använd munskydd och handskar, samla 
in slipdamm och färgrester och lämna till närmaste miljöstation. Eller ta dig till en hamn med 
spolplatta som samlar upp gifterna.
2. Kör snällt
Bullrande båtar gör inte bara folket på segelbåtarna sura. Det stör tyvärr också djur- och 
fågellivet. Det kan framförallt ställa till problem under fåglarnas häckningsperiod. Försök 
därför att tänka på att ta det lite lugnare i trånga sund och grunda vikar. Håll dig en bit från öar 
och följ hastighetsbegränsningarna. Och stäng av motorn istället för att köra på tomgång.
3. Ta med skräpet hem
En PET-flaska hit eller dit. Det spelar väl ändå inte så stor roll? Jo, det gör det faktiskt. Varje år 
slängs tusentals ton skräp överbord. Det ser inte bara trist ut. Det gör att många djur dör i 
onödan också. Om vi inte gör något åt det förstås – och tar med skräpet hem istället.
4. Kör lite smartare
Du som går för motor kan faktiskt minska din förbrukning och dina utsläpp med upp till 40 
procent med hjälp av några enkla knep. Du kan till exempel köra din båt bara några knop 
under toppfart. Du kan ställa in båtens gångläge så att den går lättare. Du kan försöka köra 
båten i en hastighet antingen över eller under planingströskeln. Och om du möter vågor försök 
ta en omväg istället för att sakta ned och gasa upp igen. Genom att tänka på det här slipper du 
släppa ut onödiga gifter och avgaser.
5. Byt bränsle eller motor
Du kanske tankar din gamla tvåtaktsmotor med 95-oktanig bensin. Då är det faktiskt dags att 
byta. För genom att tanka din motor med alkylatbensin ser du till att minska de skadliga 
utsläppen med 80–90 procent. Många land- och sjömackar har en alkylatbensinpump. Har de 
inte det så fråga efter en. Bensinen kostar lite mer. Men det är värt.
Du kan också tänka på att använda biologiskt nedbrytbar tvåtaktsolja. De oljorna ger mindre 
utsläpp av farliga ämnen. Och se till att inte använda mer olja än du behöver. Kör du mycket 
båt kan det vara dags att byta motor. Både nya tvåtaktare och fyrtaktare släpper ut betydligt 
mindre giftiga ämnen, men allra bäst är förstås elmotorer. De effektivaste hittar du på 
toptensverige.se
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