NORRKÖPINGS SEGELKLUBB

Information från NSK
sommaren 2018

Klubbområdet

Nya medlemmar

Det kommer att vara en hel del störningar på
klubbens område under sommar och tidig
höst i samband med att Norrköping Vatten
och Avlopp kommer att dra en ny dagvatten‐
trumma över klubbens område samt lägga
igen den befintliga trumman.
Det blir även omdragningar av en del av våra
egna el, vatten och avloppsledningar då dessa
korsar den nya trumman.

Robert Liebgott, Johan Martinsson, Gert Björk,
Mattias Knutsson, Andreas Mårdskog, Jan och
Ulla‐Mi Rosman, familjen Per och Charlotte
Kronander hälsas välkomna som nya
medlemmar i NSK.

Under 2019 kommer Bråviksvägen att breddas
och nya ledningar läggas ned i gatan. Klubbens
staket vid parkeringen dras in ca 3 meter för
att ge plats åt en ny gång och cykelväg.
En ny lokalgata kommer att byggas från
Bråviksvägen in på vårt område förbi klubb‐
huset. Vi kommer att få en ny infart till vår
parkering från den gatan. Den nuvarande
infarten till klubbområdet kommer att läggas
igen.

utfördes:
 Grästrimning staket, häck, träd,
jolleuppläggning, mm
 Städning/sopning av mastskjul
 Ogräsrensning gångplattor
 Städning av Klubbhus
 Lagning av utrustning till
segeltävlingar

Kommunen informerade under våren
båtklubbarna om hur de ser på klubbarnas
områden i framtiden.
Tanken från kommunen är att alla tre
klubbarna ska tränga ihop sig på Kanotklubben
och det som blir kvar av vårt område. Det
innebär att kommunen tar över hela BSS
område för exploatering av bostäder.
Konsultföretaget Ramböll ska titta på
klubbarnas behov (det är vad vi gjort tidigare
ett antal gånger under årens lopp) och sedan
återkomma med ett nytt möte i september.
Viktig information angående bryggan.
Styrelsen manar alla till stor försiktighet vid
belastning av trätrallarna vid y‐bommarna.
Ni som hyr bryggplats, kolla konditionen på
trallen vid er egen plats.

Lindöhamnen
Muddringen i Lindöhamnen verkar bli en
segsliten historia. Nu funderar kommunen på
att köra bort muddringsmassorna med lastbil
vilket innebär stora kostnader och därmed en
mer begränsad muddringsyta.

Arbetsplikt
Måndagen den 11 juni var det arbetskväll med
åtta medlemmar närvarande. Arbeten som

Nästa tillfälle att göra en insats för klubben är
den 30 september från klockan 16.30

Betalningsvilja
Styrelsen uppmanar alla som inte betalar sina
fakturor från klubben i rätt tid att försöka
bättra sig. Det blir mycket onödigt extra
arbete att påminna och tjata om betalning.

Mastskjulet
Inventering av mastskjulet den 17 juni gav till
resultat att cirka 13 aluminiummaster ett antal
bommar och trämaster fortfarande ligger
kvar. Endast några är märkta med namn. Allt
som lämnas i mastskjulet måste förses med
namn på ägaren. Har du något som är ditt i
mastskjulet kolla och märk upp.
Slutligen vill styrelsen önska alla
en skön sommar, förhoppningsvis
på havet eller i hängmattan.

