HÖSTBREV ÅBS

Sommaren har varit fantastisk och det ser ut som det finns många fina höstdagar kvar att
njuta av på sjön. Dock behöver vi nu börja förbereda hamnen och varvet för
båtupptagning. Från 15 september skall varvsområdet vara fritt och därmed får
inga trailers-, trailerbåtar, bilar och annat stå på varvsplan/området inför båtupptagning.

.

AVLÄGSNAS 19 SEPTEMBER
Dessa två båtar finns fastsatta på varvsområdet och kommer att säljas/slängas av ÅBS om inte någon

ägare hör av sig senast 18 september. De har funnits där under väldigt lång tid (flera år) utan namn på
ägare. Sista möjligheten för ägare att ge sig till känna alltså!

ARBETSPLIKT

PÅMINNELSE "GUBBLINOR"

Måndagen 19 september är du välkommen att

Inga "gubblinor" får vara kvar över vintern av

behövs!

hamnen. Allt som är kvar efter 15 oktober

utföra ditt arbetspass för klubben. Din insats
Tillsammans påbörjar vi färdigställandet
av hamn- och varvsområdet inför
vinterupptagningen.

Måndag 19 september kl. 18.00-20.00.

Anmälan om deltagande görs på hemsidan.

bland annat säkerhetsskäl och skötsel av
kommer att avlägsnas och slängas.

"Gubblina" = Repet mellan stolpe och brygga.

Anmälan (Länken fungerar endast om du loggar

MILJÖFRÅGOR

Vi träffas vid Grindstugan.

Avseende miljökrav för bland annat bottenfärg

in).

kommer ni inom kort att erhålla en

"Miljödeklaration" att fylla i. I samband med den
kommer mer information kring vad som gäller

NATTVAKT

inför båtupptagning.

Det saknas fortfarande bemanning på många
nattvaktspass.Gör din insats anmäl dig nu.

Anmälan (Länken fungerar endast om du är

inloggad).

Stort Tack för det arbetet ni gör för att bevaka
och skydda våra båtar.

Hemsidan är uppdaterad med en länk till SBUs
Båtmiljö.se där viss bra information kring miljö
finns.

TRAILERS & TRAILERBÅTAR
Alla trailers och trailerbåtar skall vara borta från

varvet senast 15 september. Detta för att kunna
förbereda och ta upp båtar inför vintern.
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