
Sommarbetraktelse av ordföranden

Hej igen på er alla ESS-are.

Hoppas att sommaren varit god så här långt och att Coronan hållit sig borta.

Annars är det ju lite att gasa och bromsa samtidigt som fortfarande gäller. Många vill komma
igång med olika aktiviteter samtidigt som myndigheternas rekommendationer är att vi skall 
fortsätta att vara restriktiva med att träffas i större grupper, speciellt om man tillhör 
”riskgruppen”.

Men det är imponerande hur mycket som ändå blir gjort i föreningens olika grenar trots alla 
restriktioner. 

Sjösättningarna har gått bra med den ökade flexibilitet vi har erbjudit. Färre båtar än vanligt 
står kvar på land. Skjulgruppen är nu klar med plattan för nya skjulen och bygget av 
stommen är igång. Det ser gediget ut så här långt! Kommunen är nästan klar med de nya 
ställplatserna för gästande husbilar.

På Klubbholmen har ny sjösättningsramp och ny dansbana byggts och invigts.  Bastun har 
fått nytt aggregat och ny stege på bryggan. Toaletter och duschar på sydsidan av sjöstugan 
har fått kodlås och är till bara för medlemmar och gästbåtar. Koden finns hos kiosken och 
mailad till de medlemmar som har mail.

Seglarlägret har genomförts med framgång, men med lite förändrat upplägg, tex körde man 
inte med övernattning utan genomförde en veckas dagläger.

Tävlingsverksamheten är igång men rekommenderar att köra med små besättningar som 
dagligen umgås ändå för att minska riskerna för smittspridning.

Mest frustrerade är väl båtlivskommitten som verkligen vill skapa arrangemang men 
bromsas lite av att vi bara skall samlas i mindre grupper. Men ändå har några små 
arrangemang avhållits, senast nu med aktiviteten på midsommarafton i samarbete med 
kiosken som är en pärla. Stöd den!

Vakthållningen rullar på enligt plan. Jag kan passa på att vädja till alla medlemmar att om 
papperskorgar, toaletter eller något annat behöver lite enkel fix, ställ upp och gör det 
spontant på en gång. Vi har inte medlemmar så det räcker till vakt/städning alla dagar så det 
kan hinna chansera.

Tillströmningen av nya medlemmar är större än vanligt, det är kul. Hittills har vi lycktas 
fördela platser till de flesta nya.

Under sommaren kommer säkerhetsutrustningen på bryggorna i både Klubbholmen och 
hamnen kompletteras och uppdateras rejält, boka in er om det finns lediga arbetspass för att
hjälpa till med monteringen.



Nästa styrelsemöte har vi den 17 augusti, under tiden tar vi eventuellt akuta beslut via mail.

Ha nu en bra båtsommar, passa på att njuta av båtlivet och se fram mot en höst där vi alla 
hoppas att Coronans påverkan minskar allt mer.

Med vänliga hälsningar Sten Stabo / ordförande 

  


