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Hej
Detta meddelande vänder sig till nuvarande och presumtiva båtägare.
Nu är bryggorna ilagda och bommarna på plats. Ett stort tack till de som ställde upp
denna kyliga och blåsiga morgon. Trots den starka vinden kom båtbryggan dit den
skulle och de stockar som var kvar på botten sedan islossningen för två år sedan är
nu uppdragna.
Som tidigare aviserats har båtkommittén börjat fördela båtplatser med boj och
lämnat ut bojar och plats. Även båtplatserna med bommar har fördelats av
båtkommittén. Det kan noteras att i och med montering av bommar har båtplatserna
numrerats om med början längst ut med udda nummer på norrsidan och jämna in
mot viken.
Bifogat finns en lista över byns fastighetsägare och tilldelade båtplatser per 2015 05
10.
Det finns fortfarande två bomplatser lediga.
Bojplatser finns det däremot en hel del kvar att fördela.
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Intresserade ombeds vända sig till Hasse Gullberg. Platserna fördelas i anslutning
till att respektive person lägger i sin båt. Föreningen tillhandahåller boj genom
Hasse men förankring av bojen med bojsten eller ankare måste båtägaren själv stå
för. Det är ju så att antalet platser har minskat men ekvationen borde gå ihop då
endast ca hälften av platserna har varit använda de senaste åren. Bokade platser
som inte används kan komma att omfördelas till någon annan.
Avgifterna kommer att aviseras i början på juli.
För styrelsen och bryggkommittén
Hans Erik

2

