
 
 

          

Nyhetsbrevet Q4 2020 

 
 
Hoppas att ni njuter av höstens unika färger i skog och mark som endast naturen kan skapa. 
 
COVID-19 pandemin 
Fortsätter och allt fler blir smittade i hela världen. Så glöm inte att tvätta/sprita händerna ofta, tänk 
på den sociala distanseringen, visa hänsyn i hamn och varv samt följ rekommenderade anvisningar 
från myndigheterna. 
 
Omärkta saker på varvet 
Se till att din båt, kajak och dina ägodelar är uppmärkta och korrekt registrerade. Om du har bytt 
telefonnummer, mailadress eller båt registrera det hos medlems ansvarig via mail, info@luxbk.se 
 
Kontakter under hösten 
Vi har skapat en del kontakter under hösten med Stockholms stad ang. arrendeavtalet som 
förhoppningsvis kommer att förlängas 1 år i taget med den anledning att man inte kan säga när och 
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vad som kommer att ske med Primusprojektet. Vi kommer förhoppningsvis få mera information 
innan årsskiftet. 
Vi har även träffat Idrottsförvaltning för en genomgång av mastkranen och hur man skulle kunna 
lösa problemet att den går sönder allt för ofta och kostar en hel del att reparera. Vi kommer att starta 
upp en arbetsgrupp med representanter från LBK, EBK, och LEBK under hösten/våren för att hitta 
en bättre lösning. 
 
Säkerhet 
Vi vill påminna om att se till och stänga och låsa körgrindar och gånggrindar så att inga obehöriga 
tar sig in på varvet. 
 
Höstmöte 2020 
Med tanke på den rådande pandemin så avser vi inte ha något höstmöte i år utan vi har för avsikt att 
köra ett vårmöte någon gång under mars/april 2021. 
 
Ekonomi 
Årets medlems- och hamnavgifter är i princip inbetalda. Bra skött, medlemmar! Inom kort 
faktureras varvsavgifterna, något senare än planerat. Senaste betaldatum kommer därmed att 
förskjutas i motsvarande grad. Varvsavgiften består av grundavgift om 500:- inklusive moms samt 
en individuell avgift, med ett fåtal undantag baserad på båtstorlek. 
 
Hamnen 
Vattnet i hamnen kommer stängas av under första veckan i oktober. 
Gemensamma saker som slangar, brandsläckare och flagga kommer i samband med arbetspass 
plockas upp till varvet. 
Vidare kommer bryggorna städas av från överblivet byggmaterial som ligger vid A-Bryggan. 
Det är också nu hög tid att ta hand om Ert förtöjningsmaterial som eventuellt finns kvar på 
bryggorna. (Även om det skall kasseras till nästa år är det båtägarens ansvar att det kommer bort 
från våra gemensamma bryggor) 
 
Varvet 
Vi skulle vilja tacka alla för en väl genomförd torrsättning. Vi klarade det utan några för oss kända 
incidenter. Tror till och med att vi genomförde den på ny rekordtid, 
Alla båtar skall vara tänkta redan. Finns fortfarande några båtar som inte är täckta. Så snälla hör av 
er om ni behöver hjälp. Det är viktig att vi följer våra föreskrifter. 
Vi kommer att stänga av vattnet på varvet i början av V46 
Kom gärna ner och kolla till era båtar med jämna mellanrum. Varnas för starka vindar. 
 
Det ser bra ut i miljöstationen samt sopstationen och runt denna. 
Hoppas att ni håller ordning och reda runt båtarna på sen hösten och vinter. 
 
Obs ! Inget avfall från bottenfärgen får läggas i sopkärlen måste fraktas bort av båtägaren 
Glöm inte att du måste märka din båt så man kan ringa dig i akut händelse. 
 
Det är inte tillåtet att ha ström påkopplad på din båt om du inte befinner dig i varvet. meddela 
varvschef@luxbk.se om du behöver ha ström påkopplad. 
 
Har ni någon fråga e-posta gärna den till info@luxbk.se 
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Det finns ytterligare information på vår hemsidan 

 

Ses på varvet! 
 
 
Vänligen 
Styrelsen

https://www.luxbk.com/

