Ordförande har ordet den 1 juli 2020.
I dessa oroliga Coronatider har det mesta blivit försenat. Men nu är de
flesta båtar sjösatta. Juni månad var en fantastisk tid för båtliv med
högsommarvärme. Tyvärr ses lite båtar ute i vår skärgård ännu.
Semestrarna startar nu och båtlivet till sjöss kan börja.
NQBK arrendeavtal med Nyköpings kommun och samarbetet
med SPM
NQBK har ett antal arrendeavtal för vatten och mark med Nyköpings
kommun. Arrendeavtalet för vattnet där Fiskebryggan och
Huvudbryggans första del ligger löper ut i maj 2022. De avtalen är
uppsagda av kommunen som uppmanat NQBK och SPM att komma
överens om ett samarbetsavtal för Nävekvarns hamn.
Allt sedan årsmötet har representanter från NQBKs styrelse förhandlat
med SPM baserat på NQBKs nuvarande ägar- och
arrendeförhållanden i hamnen. Tyvärr har vi inte kunnat komma fram
till ett avtal som SPM accepterat då SPM för närvarande har som krav
att ta över visst arrendeavtal som idag innehas av NQBK. Vi avvaktar
nu ett möte med kommunen i arrendefrågan. Så här i semestertider
kommer detta möte troligen förskjutas till augusti. Vi har nu ett
avtalslöst förhållande med SPM och fakturerar normala
gästhamnspriser när SPM ligger vid våra bryggor.
Bil och båtmack
Båtmackens reparation har fördröjts. Qstar har meddelat att de
kommer att ställa upp en tank för diesel men upphöra med bensin.
Bygglovet är idag godkänt och arbetet med att ställa upp en befintlig
tank för diesel har startat.
NQBK och Nävekvarn är i mycket stort behov av en komplett mack
med både diesel och bensin och vi undersöker nu om vi som ideell
förening, från länsstyrelsens och kommunens satsningar för
landsbygden, kan få nödvändigt kapitalbidrag till en 30 m3 tank för
både bensin och diesel.

Om vi kan få kapital kommer vi att samarbeta med ett kommersiellt
företag och som vi gjort hittills ta skötselansvaret men inte driva en
mack.
Hamnkapten Tommys verksamhet
Tommy har som vanligt sjösatt våra båtar på ett proffsigt sätt. Han har
med framgång reparerat H-bryggans pontoner. Översyn av elen på
bryggorna pågår för att få den helt el-säkrad. Två ferieanställda håller
duschar och toaletter rena och städar upp hamnplanen. Tommy går på
semester i augusti och Hasse Solström har jour.
Reningsverket för spolplattan
Tony Carlsson, Tommy Heltborg och vår Tommy Myrman har gjort
en mycket bra montering och färdigställande av reningsanläggningen.
Tack för denna fina insats.
Vi har nu invigt vår nya toppmoderna anläggning som har två
högtrycks pumpar med munstycken som kan köras samtidigt. Vi
kommer inte att släppa ut något då vi återanvänder det renade vattnet.
Vi är väl rustade inför hösten. Kontakta Tommy om du vill tvätta din
båt under sommaren.
Styrelsen
Vi har fyra nya medarbetare som jag hälsar välkomna i vår styrelse:
Erik Carlgren ordinarie ledamot har påtagit sig sekreteraruppdraget
Tord Månsson ordinarie ledamot är klubbens representant i Funqs
styrelse
Rolf Rodstedt suppleant i styrelsen
Rickard Forsman suppleant i styrelsen
Jag önskar alla medlemmar en härlig båtsommar i vår fina skärgård.
Kurt Rindstål

