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Underhållsgruppen berättar
Vilket gäng!!! Tack alla ni som kom på städdagen. Vilka underbara människor,
det var nog längesedan det blev så mycket gjort på en vanlig städdag och detta
trots den otroligt dåliga uppslutningen på under 50% av de som skulle närvarat
(12 som kom och 15 som uteblev), vi fick dock hjälp av några få som tagit fel på
vilken bryggplats de har.
Hela mastkranen fick taggtråd, fastdragna bultar samt upp säkrad brygga så
länge, eftersom vi inte hann med att iordningställa bryggan totalt. Städat runt
om hela området, servicebryggan har fått puttifrånkuddar så man nu kan lägga
till vid servicebrygga 2 för att tvätta båten vilket vi alla vet att vi inte skall
göra vid brygga 1 där man fyller på färskvatten. Samtliga spångar mellan
bryggorna gicks igenom och en del y-bommar fixades iordning. Som sagt,
otroligt mycket gjort för att vara så få som kom.

Vi hoppas på likadant engagemang på de kommande städdagarna. Vi gör ju allt
för att vi ALLA ska få det trevligt på Obf, Och om vi alla hjälper till så blir det ju
kanon!! Tveka inte om ni är ute på klubben och inte har något speciellt för er, så
ta en kratta eller en häcksax och snygga till lite. Det växer ju även om det inte är
städdag.
Nu till det trista i denna skrivelse. På grund av den dålig uppslutningen så var
det flera arbetsuppgifter som vi inte blev klara med. En del av dessa hade varit
otroligt bra o skönt att hunnit med inför sjösättningen, speciellt med tanke på
mängden bojar som har slitit sig under vintern. Några av de viktiga uppgifterna
som vi hade velat genomföra nämns nedan:











Boj ekan – denna kommer inte att kunna användas inför sjösättningen då
den är genomrostig och inte han med att lagas under städdagen.
Eventuellt hinner underhållsgruppen att fixa till den men vi hinner inte
med allt.(Boj ekan är nu åtgärdad o sjösätts denna lördag 29/4-17)
Slitplåtar mellan spångar på vissa av bryggorna – Slipplåtarna skyddar
spångarna mot att slipas ner när bryggorna rör sig. Bryggorna fungerar
som ett mycket grovt sandpapper och slipar ner spångarna i rasande fart.
Sjövattenpumshus saknas för att hålla frysning borta
Vattennnivåstolpe – detta var ett önskemål från varvssektionen för att
underlätta beslut vid upptagning och sjösättning.
Skjulstädning – otroligt mycket material har under tiden börjat ruttna och
komposteras på grund av att fåglar har använd skjulet som bon under
vintern. Detta måste rensas upp för att inte det som är helt ska ta skada.
Bortforsling av gammalt ställnings o täck material – Detta gör att klubben
ser ovårdad ut. Tänk på att en ovårdad klubb lockar tjuvar mer.

Gällande kallelse till arbetsdagarna.
Vi vill passa på att påminna om att det inte går ut någon kallelse till
arbetsdagarna. När arbetsdagarna genomförs skickas ut till medlemmarna i
december inför årsstämman och dessa fastställs på årsstämman. I protokollet,
som skickades ut i februari, finns att läsa vilka som skall närvara vid vilken
städdag. Det åligger medlemmarna själva att boka in sig inför städdagarna då
ingen kallelse utgår.
Under påsken frös sjövattenpumpen och Patrik a.k.a. ”Putte” tog tag i detta och
fixade till den så att den år igång innan sjösättning. Tack var detta kan nu de
som sjösätter sina båtar tvätta av sina pärlor inför säsongen.
Underhållsgruppen har även rensat ut ordentligt från skjulet och räddad massor
med material som vi kan ha användning av. Detta besparar oss massor med
utgifter som till slut hamnar på medlemmarna.
Viktig information inför säsongen!!!
Vi vill passa på att påminna om att det är absolut förbjudet att tvätta båten
på annat än anvisad brygga (Servicebrygga 2). På Servicebrygga 1 fyller vi
vattentankarna med dricksvatten, det finns en begränsad mängd vatten och för
att vi ska kunna fylla tankarna under hela säsongen så skall man absolut undvika
att tvätta båten med färskvatten. Om ni uppmärksammar någon som tvättar sin
båt med färskvatten ber vi er uppmärksamma medlemmen om detta och hänvisa
denne till servicebrygga 2. Skulle medlemmen inte göra detta ber vi er
kontakta någon av OFB´s funktionärer. Vi vill ju avnjuta färskvatten hela
säsongen.
Slutord: Det blev lite ris och lite ros men TACK! till er som dök upp på
arbetsdagen!
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