Nyhetsbrev BRF Segelsällskapet Brunnsviken, Maj 2019
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vårt Segelsällskap.
1.
-

Kommande händelser:
Lördag 4/5: Invigning av klubbstugan i Ekhagen kl 14:00
Lördag 11/5: Sista dag att ställa bockar, täckningsmaterial mm på angiven plats
Söndag 12/5: kl 10:00 - 15:00 Städdag Brunnsviken, anmälan via bas.batunionen.se
Lördag o. söndag 18-19/5: Arbetshelg Getfoten
Torsdag 30/5: Gullviverallyt startar från Getfoten
Varje onsdag: onsdagssegling. Startskott 18:30 i Ekhagen. Kom i god tid om du vill gasta.

2. Obetalda avgifter: många medlemmar har inte betalat sina avgifter i tid, vilket ger mer
jobb för ideellt arbetande medlemmar. Medlemsavgift och sommarplats ska ha betalats
innan sjösättning. Hör av dig snarast om du inte hittar din avi.
3. Båtbotten och giftfärg-sanering: vi har fått påbud från Stockholm stad att se till att alla
båtar med höga tennvärden saneras. Efter skrovmätningarna som utfördes under
vintern har vi kunnat meddela ägarna till de båtar som överstiger gränsvärdena av tenn
(100ug/kvm).
4. Bytet av Passersystem: Passersystemet i klubbens anläggningar har bytts ut.
5. Vaktgång och andra tillfälle att genomföra sin arbetsplikt. Logga in på
bas.batunionen.se och boka din arbetsplikt. Vaktgång och Arbetshelg Getfoten, 18:e
maj, är öppna för bokning för tillfället.
6. Bockar och täckningsmaterial ska placeras på angiven plats senast lördag 11:e maj.
Markera tydligt med namn och tel nummer. Se anslagstavla utanför klubbhuset för
placering.
7. Bojar måste markeras med respektive byggplats-nummer. Den 15:e juni kommer
omärkta bojar att tas bort.
8. Ekhagen: Ägare till den mast som har legat 1 ½ år på reparationsbrygga efterlyses.
Master ska antigen förvaras i mastskjulet i Brunnsviken eller riggas på båten. 15:e juni
kommer man slänga allt omarkerat material som ligger i skjulet.
9. E-post och andra kontaktuppgifter. Se till att meddela dina nya kontaktuppgifter om du
byter e-post, adress eller telefon nummer till medlemsinfo@ssb.nu. Det är viktigt att
klubben ska kunna nå dig. Se till att e-post från klubben inte hamnar i ditt spam filter, du
riskerar då att missa avier och därmed bli av med din båtplats.
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Slutligen önskas en härlig vår och bra början på båtsäsongen!

Månads brev: Månadsbrevet är ett nytt sätt att informera medlemmar om kommande och
pågående aktivitet i SSB. Syftet är att samla information med utskick max 1 gång i månad.

