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Hamnen i Galtabäck börjar nu fyllas med båtar och trots vikande trend gällande båtliv hyr vi
nu ut 85 % av platserna.
Vi har haft styrelsemöten och här kommer en kort redogörelse för vad som är på agendan.
Lasse har lovat att belysningsstolpen på hamnplan skall komma upp inom kort. I samband
med detta kommer vi på medlemmars begäran att förbättra skyltningen angående camping
förbjuden på området. Framkomligheten för båtägare skall inte vara något problem.
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Apparatrummet iordningsställs och utvecklas, ny anläggning byggs in och Lars Börje har
stenkoll på filtreringsanläggningen. Ett driftsdokument håller på att tas fram.
Instruktionsfilmen med Söderström i huvudrollen, angående handhavandet av spolningen på
spolplattan, är upplagd på hemsidan av Per Anders.
Per Anders har också lagt upp fler historiedokument under fliken ”Galtabäck har något att
berätta”. Bilderna är kommenterade av Karl Inge Karlsson, Bengt Persson och undertecknad..
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En påminnelse kommer att skickas ut till de medlemmar som har sina båtar på hamnplan.
Båtar skall enligt hamnordning vara sjösatta eller bortforslade före 1:a juni.

!

En medlem har haft synpunkt på att sjösättningsrampen är för smal. Styrelsen har beslutat att
inte åtgärda detta. Passagen är trång och rampen är heller inte avsedd för breda båtvagnar
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Dialogen fortsätter med Varbergs kommun angående reparation av norra vågbrytaren. Inga
beslut är tagna och det går inte alltid så fort i kommunens korridorer.
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Muddring: Båtklubben har tillsammans med Galtabäcksskeppets bygglag initierat kontakter
med ansvariga på länsstyrelse och kommun. Projektet är mycket kostsamt och svårt på grund
av de miljölagstiftningar som numera råder. Frågan angående hamnens framtid är lyft och mer
information om detta kommer så småningom.
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Arbetet med att förstärka barriären bakom sjöbod 1 och 2 påbörjas under sommaren.
!
Ekonomin är i balans och Anders sköter bokföringen på ett utmärkt sätt.
!

Traditionsenlig sillfest med ”The Soderstroms” som huvudattraktion går av stapeln 18/6 kl
18.00. Anmälan till hamnkapten.
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Galtabäcks Båtklubbs styrelse önskar alla en riktigt skön båtsommar!
!
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