Ordförande har ordet. Oktober 2019.
Nu är hösten här. Sol på dagarna men frost på nätterna.
Torrsättning av båtar pågår för fullt. Tommy vår hamnkapten
planerar platser för uppställning trångt i år för att få plats
med ett större antal båtar. Kontrollera gärna att du fått en
namnbricka på din vagga eller stötta.
Båtbrand
Vi har haft en allvarlig båtbrand i hamnen. Branden var
explosivartad. Gasoltuber exploderade och flög 50 meter upp i
luften. Båten brann upp på ca 15 min. Masten föll på en
annan segelbåt. Efter kort tid gick brandbåten till botten vid
H-bryggan. Båten en Mody 46 var inkopplad med elkabel och något elfel kan ha inträffat.
Branden utbröt 05.15 när nattvakterna åkt hem. Som tur var låg ingen och sov ombord
och båten var förtöjd längs utsidan av H-bryggan så inga andra båtar skadades än båten
som masten föll på. Någon båt har fått rökskador. Kustbevakningen kom mycket snabbt
och ledde släckningen tillsammans med Sjöräddningssällskapet.
Det visar faran med el inkopplat utan övervakning. Styrelsen har därför nu bestämt att
elkablar inte får kopplas in utan övervakning. Det kan inträffa elfel och batteribränder vid
överladdade batterier.
För att koppla på ström på bryggan skall båtägaren vistas i eller vara i närheten
av båten.
Detta gäller även vinterförvarade båtar inom- och utomhus
Hamnkapten kommer att koppla ur kablar när regeln inte uppfylls.

Styrelsearbete
Styrelsen har lämnat in en ansökan om fastighetsreglering till Nyköpings Kommun. Vi har
idag arrendekontrakt med korta löptider. För att kunna investera i bryggor och
reningsverk på arrendemark behöver vi äga mark och vatten.
För att förbättra reningsanläggningen vid spolplattan har vi sökt bidrag från länsstyrelsen
som vi väntar besked om inom kort.
Arbete i hamnen.
För samtliga bryggor har förankringar kontrollerats och dåliga kättingar har bytts ut.
Saknade kättingar har ersatts.
Elinstallationerna på bryggorna har reparerats tillfälligt och slutlig genomgång av våra elinstallationer har påbörjats.
Turister
Antalet gästhamnsbesökare har varit något mindre i år men budgeten innehålls.
Systrarna Brådhes Café har haft stor framgång denna sommar. Helgöppet i september
har varit lyckad.

Med förhoppning om en riktig vinter önskar jag er en fin höst!
Kurt

