Äntligen dags att
börja vår rusta båten!
Vårens båtsäsong börjar snart om man
läser annonserna för båtmässan i
Älvsjö. Där kommer såväl båtnyheter
som olika föredrag belysa olika
aktuella områden som berör
båtintresserade.
Beträffande ÅBS vet nog de flesta
medlemmarna att de yttre pontonerna
kommer att bytas ut under våren och
ersättas med en nyare och stadigare
variant som är i ett enda stycke. Mer
om det nedan.

Den 6 februari träffade valda delar från
styrelsen dryga hälften av de 20tal medlemmar som via enkäten hade
meddelat att de gärna kunde göra olika
insatser inom ÅBS.
Årsmötet kommer att vara den 23
mars, mer information och kallelse
kommer inom kort.
Styrelsen
ÅBS

Vidare har den blå trucken nu gjort sitt
och kommer att säljas/skrotas. Den
ersätts av en ny Kramer 480 som ÅBS
leasar under 5 år. Tanken är att även
den röda traktorn kan avyttras.

______________________________________________________________________________

ÅLSTENS BÅTSÄLLSKAP 90 ÅR

Klubbmästare Staffan Hagberg (avgår
vid årsmötet) tillsammans med familjen
Ejefors/Dunér.
Vi söker nya frivilliga för att styra upp
och arrangera ett 90-årskalas! Allt ifrån
organisatör, idéspruta, inköpare, etc.

I år fyller Ålstens Båtsällskap 90 år

I nuläget är inget bestämt men får vi

vilket vi i ÅBS styrelse tycker borde
firas.

ihop ett antal frivilliga "festarrangörer"
vore det kul om det kan ordnas ÅBS

Vi har i 10 år haft en vårfest på
Nationaldagen den 6 juni, där

90års-fest. Anmäl dig till Jonas om du
är intresserad av att hjälpa till:

Sällskapet bjudit medlemmarna på mat
av olika slag, drycker, m.m. Dessa

Jonas_wiehager@hotmail.com

fester har arrangerats av vår

Mobil 070942463

BYTE AV YTTRE PONTON

EKONOMI
Fakturor avseende medlemsavgifter 2017,
hamn-/varvsavgifter skickades ut i januari
med förfallodag 2017-02-28 till alla
medlemmar. Det har kommit några mail

Stockholm Fritid kommer under april och
början av maj 2017 att byta ut vår yttre
pontonrad till en ny. Du som har kvar
förtöjningsmaterial på pontonen måste ta

angående felaktigheter som vi kontinuerligt
försökt rätta till. Vill uppmärksamma att även
läsa på baksidan av fakturan då vi fått
många frågor som kan förklaras av denna
sida.
GLÖM INTE ATT BETALA FAKTURAN

bort det innan 1:a mars. Kvarlämnat material
försvinner annars iväg med de gamla
pontonerna. Detta gäller även material på
bommarna då alla bommar skall tas bort och
viss omfördelning av platser och bommar
kommer att ske.
Som meddelats på baksidan av fakturan kan
tilldelning av nya platser behövas som
konsekvens av ovan pontonbyte. Information
till berörda sker så snart hamnen är klar.

Vi håller nu på att förbereda oss för årsmötet
och bokslut för 2016 finns i en preliminär
version som nu skall granskas av våra
revisorer. Budgetarbetet är igång men ännu
inte klart. Vi kommer att lägga ut dessa på
hemsidan när de är klara.
Då den blå gaffeltrucken nu helt gett upp
har styrelsen letat efter en bra ersättare. Det
har varit bråttom då säsongen närmar sig. Vi
har letat efter ett något begagnat ekipage
som då kan ersätta både gaffeltruck och vår

Det kommer att bli stökigt i hamnen under
sjösättning, båtar som endast har varvsplats
måste lämna hamnen direkt efter
sjösättning.
Löpande information om projektet kommer
att finnas på hemsidan.

mindre traktor. Vi tror nu att vi hittat rätt
maskin och ligger i slutförhandling och
upphandling av finansiering.

INFÖR SJÖSÄTTNING

SEGLARLÄGER I ÅLSTEN 2017

Våren närmar sig snabbt med allt
trevligt det innebär.
Titta gärna till er båt så att täckning
och pallning är i sin ordning.
I april drar sjösättningen i gång. När
det närmar sig sjösättning kontaktar ni
Ålstens Marinteknik Benny och Marika.
(ÅMT) nås på tel:08-26 69 68
Förra våren fick vi problem med ett
tiotal båttrailers utan namn och

ÅBS Jollecamp är ett mycket omtyckt
dagläger mellan 12-16 juni med bas i

telefonnummer som lämnades på
varvet efter sjösättningen.

Ålstenshamnen. Grundläggande
simfärdigheter är ett måste och

För att undvika detta i år så ber vi er
märka upp er trailer med namn och

deltagarna måste ha optimistjolle
(Hyresalternativ går att ordna). Mer

telefonnummer så vi vet vem den
tillhör.

information finns på hemsidan.
Anmälan görs

I slutet av april börjar vi
nattvaktspassen, det går att börja boka

till goran.uggla@swipnet.se kostnad
1 700 kr.
Välkomna!

från mitten av mars via hemsidan.
Första städdagen är planerad till vecka
22.
Trevlig båtsommar!
Carl Ejefors Varvsansvarig

