Vad har hänt i klubben under 2016?
Hamnplanen
I samband med att AB Frijo hyrde delar av hamnplanen i somras fyllde vi upp och jämnade av den
övre delen. Arbetet med den nedre delen planeras till nästa sommar. Därför är det viktigt att vi efter
sjösättningen får bort vaggor och pallningsmaterial så att arbetet kan gå smidigt.
Belysning
Under fjolåret slutförde vi utbytet till LED-armaturer. Det
är kul att se att vi minskat elförbrukningen från tidigare
runt 60 000 kWh per år till nu drygt 35 000 kWh.
El & vatten
Under året har vi kompletterat med nya elskåp och
vattenposter på hamnplanen. Vi har också bytt ut några
skåp och satt i energimätare. De här mätarna gör att det
är lätt för dig som medlem att se hur mycket ström du
drar och om du kanske borde skaffa ett elavtal med
klubben.
Ny brygga – båtbottentvätt & Sjöräddningskryssare
I början av året fick vi en fråga från kommunen om klubben hade plats för en båtbottentvätt. Med
tanke på att vi inte direkt har några lediga bryggplatser slutade samtalen med att vi tog fram ett
förslag på en ny pontonbrygga, lika stor och förlagd parallellt med den inre pontonen. Tanken är att
vi tar bort lika många svajbojar som vi får bryggplatser vid Y-bom. Något kommunen gärna ser att vi
gör. Vi fick även en fråga från SSRS om de kunde få lägga en av deras båtar hos oss. Med tanke på vad
SSRS gör och att det är bra för oss alla att ha en hjälpande hand i närheten, erbjöd vi oss att låta de
lägga en åttameters RIB hos oss.
Kommunen hjälpte oss med bygglov, strandskyddsdispens och tillstånd för vattenverksamhet för den
nya bryggan. Dessa tillstånd överklagades till Länsstyrelsen av några kringboende och även
medlemmar i klubben. Länsstyrelsen avslog överklagan i slutet av oktober. Och några veckor senare
överklagade Nacka Miljövårdsråd besluten till Mark- & Miljödomstolen.
Domstolen har som mål att ärenden av det här slaget ska vara avklarade inom sex månader. Så vi kan
förvänta oss ett beslut till midsommar (2017). Samtalet med handläggaren avslutades med
informationen om att det går att överklaga domstolens beslut till Mark- & Miljööverdomstolen.
Bojar & bryggor
Vi har låtit göra en dykbesiktning av våra bojar och bryggor. Med protokollet som underlag har vi
skapat en underhållsplan. Byte av förankringar påbörjades i höstas.
Byte från boj till Y-bom på inre ponton och bryggorna i Ringvägshamnen utfördes i våras. Femtio
gamla bojar har också bytts ut.
Den gamla slamkryparrampen hade efter många år tjänat ut så den byttes till en som också fungerar
för vanliga trailers.
Byggnader
Sjöbodarna har fått sina plåttak bytta och mastskjulet nere vid kajen har blivit förlängt med ett par
meter så att de långa riggarna får plats. Toaletterna och klubbstugan har fått nya dörrar. Vi tröttnade
också på alla hål i vägen vid klubbstugan, så den är lappad nu.

Tattbybron
Nacka kommun ska renovera Tattbybron i vinter. Arbetet sägs ska vara klart till vecka 21. Det innebär
att de som har sina båtplatser där och går i tidigt inte kan lägga sin båt där. Vi återkommer om hur vi
ska lösa detta.
Klubbholmen
I år har det varit mest fokus på röjning och inga större investeringar då vi haft stora utgifter på andra
ställen inom klubben.
Det har rensats upp rejält vid badstranden, grenar har kapats som hängt mot klubbhuset det har
även rensats upp vid norrstugan, för att ge bättre sjöutsikt och kvällssol.
Saknade bojar har även kompletterats under året.
Under året var beläggningen av stugorna på vår
fina ö lägre än normalt.
En klubbmedlem Magnus Olin som passerade såg
att det brann på ön och gjorde en heroisk insats
genom att angöra ön och hålla branden i schack
med vattenhinkar tills brandförsvaret kom på
plats. Det visade sig att vid brandplatsen fanns
rester av kol från en grill som troligen startade
branden.
Senare under hösten blåste flaggstången av men
planen är att ett ny skall vara på plats till ön
öppnas för säsongen.
Vid höstens stängning blåste det rejält från ost
vilket gjorde att nedmontering av ostbryggan var
en utmaning,
Slipspåren
Det långdragna ärendet med vårt slipspår som skadades i samband med dragningen av VAledningarna till Älgö 2011 avslutades i en förlikning med kommunen i februari 2017. Nacka Kommun
ersätter klubben med drygt en kvarts miljon kronor för den skada vi lidit.

