
Ordförandebrev oktober

Tänk vad tiden rinner iväg. Det är redan mitten av oktober och de flesta har hunnit få upp 
sina båtar och förberett för vintern medan några tappra själar fortfarande ser fram mot fina 
höstturer på sjön. 

Renoveringen av spolplattan är klar, de sista tävlingarna har genomförts, ungdomarna har 
haft sitt höstklut, diverse städaktiviteter har gjorts för att hålla våra områden snygga och 
trevliga, mm mm.

Oktober är den månad när nästa år skall slutplaneras och budgeteras. Vi skall ha två 
styrelsemöten inom de närmaste veckorna för att finslipa på underlag för det höstmöte vi 
skall ha på riktigt i år i Korsängsskolans aula den 11 november.

Styrelsemötet den 4 oktober handlade mest om praktiska frågor det ju en hel del 
verksamhet som skall rulla på samt att formellt godkänna en hel del beslut vi tar löpande 
med mailbeslut .

En framtidsfråga är att försöka få armarna kring vad för slags klubb vi vill vara om 10-15 år. 
Där kan ni alla vara med och ge bidrag. Tillsammans med vår valberedning tänker vi utse en 
mindre grupp som får till uppgift att fundera på det och att fråga medlemmarna hur vill ni ha
det. Ta vara på den möjligheten att vara med att påverka vår framtid!

Vårt LOVA-projekt giftfri båtklubb senast 2026 är så pass stort att vi har en separat styrgrupp
som träffas regelbundet och betar av olika frågor. Det är tre huvudprojekt som rullar på. 

Delprojektet XRF- mätning av skrov, för att avgöra vilka som behöver saneras, brottas med 
köbildning hos Båtunionen som ställer upp med utbildning och uthyrning av instrument, så 
där kommer vi inte igång under hösten som det var tänkt. Vi skall dock försöka hyra in oss 
hos Västerås kommun som har personal och instrument för att försöka få en bild av hur våra 
båtar typiskt ser ut.

Viktigt att alla som vill ha bidrag för eventuell sanering registrerar sina båtar i BAS-systemet 
före årsskiftet, det är ett av de krav vi har på LOVA-projektet för att undvika att vi ger 
nytillkommande båtar utifrån bidrag.

Delprojekt sanering har precis avslutat höstens blästringsprojekt. Det gick mycket smidigare 
än beräknat tack vare kärngänget Lars Modigh, Joakim Olsson och Björn Pettersson som såg 
till att anpassa planerna till verkligheten. Jag tror de flesta av de 20-talet båtägarna är nöjda 
med hur det blev.

Slutligen det dyraste delprojektet, som är investering i båtbottentvätt, håller på med 
planering var vi skall lägga den och tidplanering när. Mest troligt är väl våren 2023 som det 
ser ut.



Tro inte att båtlivet slutar för att isen lägger sig. Som ni säkert har sett så är det diverse 
utbildningsverksamhet på gång. Tävling har sin avslutningsfest, höstmötet har jag nämnt och
det finns fler tankar om olika seminarier. En kväll i vinter kommer vi tex att ha en specialkväll
kring detta med sanering och LOVA-projektet i allmänhet. Håll också koll på datum för 
kommande byte av nycklar, nu hoppas vi att Coronan har lagt sig så mycket att det går bra 
att genomföra.
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