Klubbholmskommittén 20180908
Anna Lena, Jouni, Annika och Lilian

Sommaren börjar lida mot sitt slut, och båtsäsongen är över för det här året. Vi har haft en underbar
sommar med riktigt båtväder, inga moln på himlen, förutom kanske att vi fått lämna grillen hemma pga
eldningsförbud. Men vad gör väl det, vi har kunnat vara ute på sjön och ute i naturen utan en droppe
regn.
Vi avrundar säsongen med arbetsdagen på ”Kråkan” den 29:e september. Klubben bjuder på ärtsoppa
och varm punsch som tidigare år. Varmt välkomna.
I år har vi påbörjat arbetet med att rusta upp och iordningställa grillplatsen, alla stolpar är på plats. Bra
jobbat! Eldstaden kommer att finnas kvar i höst, men kommer under våren att ersättas av en grill med
fyra platser.
Vi kommer att ha en arbetsdag i maj månad (se informationen om aktiviteter) där vi färdigställer
grillplatsen med vindskydd, bänkar och liknande.
Badbryggan vid bastun är lagd på slipen för renovering.
En liten uppfräschning av Sjöboden har också påbörjats, vi kommer att ordna med nya bord och extra
stolar, till dess får vi nöja oss med befintliga inventarier. Trångt var det tidigare, och trångt blir det när vi
är många, men vill vi så kan vi! Finns det hjärterum………………
Klubben har köpt båten och motorn, regler för användandet av densamma kommer att finnas såväl på
klubbholmen som på hemsidan.
Vi tar tacksamt emot förslag och idéer som rör vår fina klubbholme, maila eller ring!
Förslag inkomna hittills i år:


Belysning från Sjöboden ner till bryggan



Fixa till småbåtarna



Plantera blommor i ”hittebåten” (förutsatt att ingen ägare saknar den…)



Nya gungor och leksaker till barnen

Vi vill ha förslag på namn till den inköpta båten, kan vara bra ur försäkringssynpunkt, om den t ex skulle bli
stulen eller försvinna på annat sätt.
Maila eller ring:
annalena.skog@skinnskatteberg.se
kalle59holmgren2@hotmail.se
annika.skarin@mil.se
christinadjupstrom@hotmail.com
Ha de’ gott!
Anna Lena

tfn 070 419 97 75

