
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Inom kort kommer vi att skicka ut ett mail där vi ber dig ange vilken 
bottenfärg du använder på din båt.  
Nästa steg blir att kontrollera båtabottnarna i hamnen med mätutrustning 
som känner av alla metaller på din båtbotten. Vi återkommer om när detta 
steg kommer att tas. 
 

  

Inventering av klubbens bottenfärger 

Upptagningstider 2021 

finns på hemsidan och 

är även anslagna i 

klubbhuset .  

Vi önskar er en härlig 

båtsommar! 

På gång i NBS 

 
•  Coronaviruset påverkar oss 

fortsatt, även om läget  

förbättras för var dag 

genom omfattande 

vaccinering. Vi ber våra 

medlemmar att hålla 

avstånd till varandra och 

alltid använda handskar 

vid gemensamma 

aktiviteter. 

• Vårröj på klubbholmen den 

15 maj 

• Märk dina ägodelar i 

hamnen, trailer, bockar, 

vaggor mm. så att vi lätt 

kan hitta ägaren vid behov 

Senaste nytt från NBS ( maj 2021), www.nasbyviken.se, facebook.com/nasbyviken 

Vårröj på klubbholmen 

 Den 15 maj är det dags för vårröj på klubbholmen. Programmet för dagen 
hittar du på hemsidan och facebook. Arbetet kommer att påbörjas kl 9.30 
och avslutas under eftermiddagen. I år kommer NBS inte att bjuda på lunch 
då vi inte mäktar med Corona-säker servering på klubbholmen.  
Det kommer att finnas drycker som vi bjuder på men medtag egen lunch. 
Anmäl ditt deltagande genom att skicka mail till kansli@nasbyviken.se så 
att vi vet hur många som kommer. 
Välkomna till en härlig dag på Gränholmen! 

Aktiviteter framöver 

 Tyvärr ligger Coronapandemin fortfarande som en våt filt över vår 
verksamhet och våra aktiviteter.  
Kasta loss som brukar arrangeras i början av juni är inställt men vi hoppas 
på att kunna genomföra ett säkert midsommarfirande. Mer information om 
midsommar kommer på hemsidan och facebook. 

Klubbholmsstugan 

 Styrelsen har beslutat om att klubbholmsstugan kan nyttjas. Viktigt är att 
alla använder egna lakan och örngott, handsprit kommer att finnas i stugan.  
Städa stugan noggrant efter dig samt torka av alla ytor. 
Du ser om stugan är tillgänglig på hemsidan, om det är grönt de datum du 
vill boka mailar du din bokning till kansliet som lägger in den på hemsidan. 

http://www.nasbyviken.se/
http://www.facebook.com/nasbyviken

