Styrelse
Ordförande

Håkan Adebäck
Salabacksgatan 60
754 32 Uppsala

018-10 07 02
070-865 25 50

Vice ordförande

Urban Wahlberg
Braxenbolsvägen 19
742 50 Hargshamn

0173-203 06
070-560 09 81

Kassör

Lena Åström
Vattmyren 321
747 95 Gimo

0173-415 50
070-238 43 88

Sekreterare

Karina Åström
Ringvägen 2
742 50 Hargshamn

0173-219 20
070-479 17 72

Hamnkapten

Lars-Erik Jansson
Nyckelbol 516
742 95 Hargshamn

0173-230 34
0706-77 83 04

Vice hamnkapten

Rolf Ericsson
Harg 2210
742 95 Hargshamn

0173-221 09
073-053 26 68

Ledamot

Leif Rennerskog
Braxenbolsvägen 38
742 50 Hargshamn

076-133 30 35

Ledamot

Heikki Hukari
Johan Marmens väg 37
747 32 Alunda

0174-653 22
070-674 63 58

Ledamot

Tony Zackrisson
Skolvägen 20
747 41 Gimo

Hemsidan

www.hhbk.se

Klubbkontoret

0173-200 62

2010-02-07

0173-401 32

Årsmötet 2010

Protokoll från årsmötet finns på hemsidan samt i klubblokalen

Om-möbleringen i hamnen fortsätter

För att optimera hamnområdet fortsätter vi med omfördelning av bryggplatser
även i vår. En del förändringar gjordes i höstas, bland annat vid bryggorna
längst in i hamnen samt C-bryggan (nedanför lyftkranen), som flyttades över till
vedtorget.
Även A-bryggan kommer att flyttas. Dess tre sektioner kommer att fördelas till
andra bryggor och berörda medlemmar kommer därför att erbjudas andra
brygplatser.

Kontorstiden på måndagar upphör

Kontorstiden på måndagkvällar, kommer inte att finnas kvar under
kommande säsong. Detta på grund av att den inte fyller det syfte som
avsågs när den infördes, dvs för bokning av kranlyft.
Men vi svarar i telefon de måndagar vi har arbetskväll!

H-bryggan ligger på land för att förses med nya lyftblock och sjösätts så snart
isen gått.

Kranlyft bokas hos hamnkapten, 0730-53 26 68.

Styrelsen är starkt medveten om att allt detta skapar oreda och förvirring, särskilt
bland de medlemmar som har bryggplats vi de berörda bryggorna. Men vi hoppas
ändå på överseende samt stor förståelse för att allt stök och bök är för hamnens
och klubbens bästa.

Sjösättning

Vaktlistan 2011

Bokningslistan för nästa år kommer att finnas tillgänglig i klubblokalen
under tiden 1/8-15/10.
Årets vaktlista presenteras så snart alla återstående tider fördelats på de
medlemmar som inte själva bokade sig under hösten.

Lördagar kl 10:00-15:00:
24/4
1/5
8/5
15/5

22/5

Onsdagar kl 12:00-20:00:
5/5
12/5
19/5

Upptagning
Lördagar kl 10:00-15:00:
4/9
11/9
18/9
25/9
Onsdagar kl 12:00-19:00:
8/9
15/9
22/9

Kom ihåg att meddela adressändring!

OBS! Avgiften för lyft utanför dessa tider är 500 kr!

Detsamma gäller e-post. Har du ändrad, eller nyss skaffat e-post,
meddela detta till Lena.

Arbetsdagar och kvällar

Du riskerar att missa viktig information om du inte anmäler ny adress.
Har du nyligen flyttat, meddela adressändring till klubbens kassör Lena,
senast den 1 mars.

Arbetsdagar (lördag 10-15)
15/5, 29/5 samt 25/9

Ska du inte använda din båtplats i sommar?

Kontakta i så fall hamnkaptenen snarast möjligt, så kan han hyra ut din
plats. Du får inte själv hyra ut båtplatsen!

Arbetskvällar (måndag 17-20)
3/5 samt 6/9

De jobb som ska göras på respektive dag anslås på anslagstavlan vid
klubbstugan och på hemsidan www.hhbk.se

