Februari 2019

INFORMATION TILL BÅTÄGARE med
bryggplats vid GRANÄNGsbryggan
Enligt SSBF:s verksamhetsplan för 2019 är det nu
dags för installation av Y-bommar vid Granängen.

Installationen planeras ske under april.
Innan Y-bommar kan installeras måste bojar,
kättingar och bojstenar avlägsnas från bryggan
och intilliggande markområden och det är båtägarens ansvar att så sker. Alla bojar skall vara
upptagna 1/4 2019.
SSBF erbjuder sig att avlägsna bojar och bojstenar
i samband med installationen till en kostnad av
500 kr som faktureras i efterhand.
Erfarenheter från våra tidigare Y-bomsinstallationer är att man planerar att själv ta bort boj mm
men av någon anledning hinns detta inte med. De
bojar som finns kvar kommer avlägsnas i samband med installation och faktureras med 500 kr.
Vi kräver besked från alla båtägare vid Granängens flytbrygga om man själv kommer ta upp
boj mm eller om bryggföreningen skall bistå med
detta senast 1 april 2019. Vi vill också veta om du
är intresserad av att ta tillbaka din boj resp
bojsten efter upptagningen.

Installation av Y-bommar kommer innebära att
flera båtar får ny plats då båtbredd och längd
blir avgörande för vilken plats som lämpar sig för
din båt. Bryggfogde och styrelse beslutar om
plats-tilldelningen.
VIKTIGT!
Meddela oss dina önskemål via mejl om föreningen ska ta upp din boj och förankring (kostnad
500 kr) samt om du vill ha tillbaks din boj/
bojsten. Ange bryggplatsnummer, namn och tfn
Svar till: annssbf@gmail.com
eller posta uppgifterna till:
Saltarö Skärmarö Bryggförening
Box 4, 139 21 Värmdö

Inga båtar får läggas vid bryggorna under tiden Ybommar installeras!

Vid frågor kontakta
Bryggfogde Lars Jonzon 072 206 93 04
Kostnad
Bryggplats med enkel y-bom kommer from 2020
debiteras med 300 kr/år. Plats med dubbla Ybommar debiteras med 600 kr/år.
Upptagna bojar/bojstenar läggs vid Granängens
brygga. Alla bojar är märkta med bryggplatsnummer – (vita plastbrickor) så du kan hitta din
boj.
Utrustningen ligger kvar på land t.o.m. 31/5
2019. Bojar och stenar som blir kvar efter juni
månad tas bort. Ett externt företag kommer
att anlitas för upptagning av bojar och
bojförankringar som båtägare inte själva tar
bort.

Vi kanske behöver kontakta dig!
Det är viktigt att du håller oss uppdaterad om du
byter mail, adress eller mobilnummer.
Informera oss på hemsidan www.ssbf.eu
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