Beslut från årsmötet
* Medlemsavgiften höjs från 220 kr till 300 kr.
* Avgift även för somarupplagd båt. Avgiften motsvarar den för vinteruppläggning, men
dubbleras för varje sommar om båten står kvar på land.
* Bokningsboken för bastun på klubbholmen ska placeras vid Skatviken. En postlåda
kommer att göras i ordning för denna.
* Endast bommar vid de fasta bryggorna behöver tas upp för vintern. Det är frivilligt att ta
upp bom vid flytbrygga.
Det fullständiga protokollet från årsmötet finns i klubbstugan.

Styrelsen

e-postadress?

Ganska många medlemmar har anmält ny eller ändrad e-postadress - tack för det!
Men vi tror att det finns fler som vi kan skicka info till via e-post, bara vi får adressen.

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

Monica Hallberg
Gimovägen 31
742 50 Hargshamn

0703-66 02 95

Sekreterare

Karina Åström
Ringvägen 2
742 50 Hargshamn

0173-219 20
070-479 17 72

Hamnkapten

Rolf Ericsson
Harg 2210
742 95 Hargshamn

0173-221 09
073-053 26 68

Vice hamnkapten

Lars-Erik Jansson
Nyckelbol 516
742 95 Hargshamn

0173-230 34
0706-77 83 04

Ledamot

Per-Åke Lindström
Blåbärsvägen 2
747 40 Gimo

0173-416 07
070-645 61 75

Ledamot

Ulf Jansson
Gimovägen 16
742 50 Hargshamn

0173-201 16
070-380 25 76

Ledamot

Per Jansson
Solgårdsvägen 3
742 50 Hargshamn

0173-201 15
070-522 99 14

Suppleant

Walter Rosén
Folkets husvägen
742 50 Hargshamn

Du som har fått e-postadress, meddela Monica snarast: monica@hhbk.se

Hemsida

Anders Högberg

www.hhbk.se
webbadmin@hhbk.se

tfn 0704-438 76 48

P-förbud och trailerförbud

På grund av 50-årsfirandet råder parkeringsförbud och förbud mot körning
med trailer inom hamnområdet den 8-9 juni.
Från vedtorget blir det helikopteruppstigning och hela området runt klubbstugan
kommer att fungera som ”festplats”. P-plats blir på åkern öster om Jaco.

OBS!
Styrelsen kommer inte att acceptera dröjsmål vid
betalning av klubbavgifter.
För att behålla medlemskap och båtplats måste
du betala avgifterna senast den 1 maj!

Styrelsen önskar alla en skön och avkopplande båtsäsong!

Bokning av vakttid

Du som inte hann boka vakttid i höstas, har fortfarande möjlighet. Vaktlistan kommer
att finnas tillgänglig i klubbstugan för bokning t o m den 20 april. Den som inte har
skrivit upp sig då, kommer att bli tilldelad en tid av hamnkaptenen. Den färdiga
vaktlistan kommer att finnas både i klubblokalen och på hemsidan. OBS att vi inte
skickar vaktlistan hem till var och en. Du får själv komma ihåg vilken vakttid du har
valt!
Vaktlistan för 2008 kommer att finnas i klubbstugan från mitten av augusti – mitten av oktober.

Sjösättning och upptagning - nya bokningsrutiner
Bokning för sjösättning och upptagning kan du bara göra via klubbkontoret, som
kommer att vara bemannat följande måndagar kl 18:00-20:00:
April 27
Augusti 27

Telefon

Maj 7, 14, 21, 28
Juni 4, 11
September 3, 10, 17, 24

0173-200 62

Sjösättning

Nytt för i år - arbetslista vid vakttjänst
Medlemmar har uttryckt önskemål, bl a via motion till årsmötet, om en lista på jobb
som man kan pyssla med under vakttjänsten. Bra förslag – arbetslista kommer att
finnas i klubblokalen!

vecka 18
vecka 19
vecka 20
vecka 21

Ledig båtplats?

Gästande båtar som lägger till vid lastbryggan och mastkran skapar stor irritation i klubben.
Därför efterlyser styrelsen semesterlediga båtplatser som vi kan låna ut till båtgäster. Åker du
på båtsemester och har möjlighet att låna ut din båtplats, hör av dig till hamnkapten Roffe!

Båtplats som inte utnyttjas under båtsäsongen får inte lånas ut eller hyras ut
i andra hand! Outnyttjad plats ska anmälas till hamnkapten senast den 1 maj!

vecka 36
vecka 37

vecka 39

Våren
Hösten

Dagar (lördag kl 10-15)

vecka 41

5/5 och 19/5

Kvällar (måndag kl 17-20)
7/5, 28/5 och 4/6

Dagar (lördag kl 10-15)
8/9 och 29/9

Kvällar (måndag kl 17-20)
20/8, 27/8 17/9

De jobb som ska göras på respektive dag kommer vi att anslå på anslagstavlan
vid klubbstugan och på hemsidan

2-3 maj
5-6 maj
7-10 maj
12-13 maj
14-16 maj
19-20 maj
21-24 maj
26-27 maj

17:30-20:30
10:00-17:00
17:30-20:30
10:00-17:00
17:30-20:30
10:00-17:00
17:30-20:30
10:00-17:00

mån-tor
lör-sön
mån-tor
lör-sön
mån-tor
lör-sön
mån-tor
lör-sön
lör-sön

3-6 sep
8-9 sep
10-13 sep
15-16 sep
17-20 sep
22-23 sep
24-27 sep
29-30 sep
13-14 okt

17:30-20:30
10:00-17:00
17:30-20:30
10:00-17:00
17:30-20:30
10:00-17:00
17:30-20:30
10:00-17:00
10:00-17:00

Upptagning

vecka 38

Arbetsdagar och kvällar

ons-tor
lör-sön
mån-tor
lör-sön
mån-ons
lör-sön
mån-tor
lör-sön

Vi vädjar till alla medlemmar att respektera ovanstående tider
och anpassa bokningarna efter dessa, så att även
hamnkaptenerna får vara lite lediga i sommar!

Att observera vid lyft!

Hamnkaptenens instruktioner ska följas och inga andra än klubbens två hamnkaptener äger
tillträde till kranens manöverdosa.
Vagnen ska ställas i rätt position och vara märkt med ägarens namn och telefonnummer.
Båtägaren ansvarar för märkning av båten för rätt placering av stroppar (lyftok) för balans.

Omflyttning båtplatser
För att eftersträva bättre ordning vad gäller fördelning av båtplatser och för att
tillgodose önskemål från många medlemmar (bl a motion till årsmötet), kommer vi i
år att påbörja arbetet med ”ommöblering” vid bryggorna så att samma storlek på
båtar hamnar på samma sida av resp. brygga.

Båtvagnen ska vara i sådant skick att lyftet inte belastas med tid för reparation och
modifiering!
Båtägare som begär lyft av båtar eller material som väger över 2 800 kg, är skyldiga att uppge
vikten samt uppvisa gällande båtförsäkring.

