På gång i NBS

Städdagar inklusive bottenstädning
I samarbete med ”Rena Mälaren” (renamalaren.com) kommer vi att städa
botten i Näsbyvikens hamn den 10 april.
Rena Mälaren ställer upp med 7-10 dykare som arbetar ideellt. Tillsammans
med en begränsad skara medlemmar kommer vi att rensa vår botten i
hamnen från skräp.
Av erfarenhet vet vi att bottnar i hamnar tyvärr har mycket nedsmutsning. I
NBS vill vi ha en fin miljö fri från nedskräpning och vi ser mycket fram emot
att även snygga till under vattnet!
Vi kommer att bjuda dykare och de 25-30 medlemmar som hjälper till på
lätt lunch efter utfört arbete.
Om du vill hjälpa till får du maila till kansli@nasbyviken.se snarast så
meddelar vi om det finns plats för dig.

• Coronaviruset påverkar oss
fortsatt, även om läget
sakta förbättras genom
vaccinering. Vi ber våra
medlemmar att hålla
avstånd och alltid använda
handskar.
• Kontrollera att du har
godkänd bottenfärg på din
båt. Se hemsidan under
miljö&säkerhet.
• Förbered sjösättning i god
tid, All info finns på
hemsidan. Kontrollera din
märkning så att namn och
telefonnummer är väl
synliga.

Sjösättningstiderna
2021 finns på
hemsidan och är även
anslagna i klubbhuset .

Ingen städavgift under 2021
Vid vårt senaste styrelsemöte beslutades att inte debitera ut någon
städavgift under 2021 (alla styrelseprotokoll finns på hemsidan under
dokument). Vanligen debiteras en avgift på 150 kr de medlemmar som inte
är med på någon av våra städdagar under året. Nu gör Corona-pandemin
att vi inte ser någon möjlighet att genomföra traditionella städdagar under
året.
Vi kommer trots detta att genomföra frivilliga städdagar på bestämda
datum (se verksamhetsplan på hemsidan) både i hamnen och på
klubbholmen. Mer information om städdagarna kommer.

Sjösättning närmar sig

Flytväst vid sjösättning
är vår starka
rekommendation!

Information om sjösättning samt tider och datum finns på hemsidan och på
anslagstavlan i klubblokalen. Servering kommer att finnas mellan 11-14.
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