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Hej alla glada LSS’are! 

Då har vi precis kommit in i mars månad och årets båtsäsong finns runt hörnet. Det jobbas med 

planering av olika aktiviteter och mer information kommer komma framöver. Men redan nu finns 

det inplanerade aktiviteter, se mer under ”Aktiviteter på gång” och på hemsidan för senaste 

information. Vi hoppas på ännu en aktivt och givande båtsäsong 2019 med en massa nya 

erfarenheter och trevlig gemenskap. 

Glöm inte årets Hamnfestivalen som är 25 – 28 juli, torsdag – söndag. 

Vi har fått information om att under sommaren 2019 blir det inte någon ”Allsång vid havet” i 

småbåtshamnen, Limhamn.  

 

Aktiviteter på gång 

Våffeldag med föredrag – lördagen den 23 mars kl. 15:00 

Det bjuds på våfflor och kaffe och sedan föredrag av Sven och Ingrid Falkman som berättar om 

deras resa ”Classic Malt Cruise i Skottland”.  Ingen föranmälan. 

 

Vårens fixardag – söndagen den 24 mars kl. 10:00 – 16:00 

Det bjuds på fika och lunch under dagen till alla som är med och städar & fixar. Finns uppgifter 

både för inne och utomhusarbete.  

 

Säsongsinvigning onsdag 1 maj kl. 12:00 

 

LSS – Öppet Hus söndagen 5 maj kl. 11:00 – 15:00 

 

Vårmöte torsdagen 16 maj kl. 18:00 

 

Båt-fest lördagen 25 maj 

 

Segelinvigning till Lynetten torsdag 30 maj. 

I år har vi bjudit in vår vän klubb - Sejlklubben København att deltaga. 
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Inbjudan från Sejlklubben København: 

 

 

Låssystemet på klubbhuset. 

Tyvärr så har vi i nuläget ingen möjlighet att fortsätta använda hamnkorten för access till 

klubbhuset. Har man nyckel-access sen tidigare är det ingen kostnad för att få en tagg. Om man 

inte har det tillkommer en ”engångs-nyckelavgift” på 200 kronor. Vi återkommer inom kort med 

tillfälle för att dela ut dessa. (Nuvarande access upphör när man aktiverar hamnkorten för 

säsong 2019) 

 

Årsmötet i korthet 

Styrelsens medlemmar för 2019 är: Bill Erixon, Göran Korch, Lars Berg, Lisbet Nilsson, Maria 

Roslund, Mats Månsson, Peter Persson, Richard Klein och Susanne Wågreus. Hemsidan 

kommer att uppdateras efter vi har haft konstitueringsmötet med de olika funktionerna inom 

styreslen. Medlemsavgiften från och med 2020 är 500 kronor för senior och 700 kr för familj. 

Årsmötet bestämde att vi kommer att upphöra med uthyrning av klubbhuset från och med 

hösten 2019. Även införskaffande av en J24 (Utbildnings & skol-båt) godkändes av årsmötet. 

Utlovad länk till StarClipper - www.starclippers.com  

 

 

http://www.starclippers.com/
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Klubbhuset – Alla medlemmars ”sommarhus vid havet…” 
 
Vi har förmånen att ”äga” ett sommarhus med strandtomt! Det är fantastiskt. 
För att vi ska trivas är det viktigt att vi alla hjälper till med det som behöver göras i vårt 
gemensamma ”hushåll”. Vi i styrelsen gör vårt bästa för att skapa förutsättningar för att allt ska 
fungera på bästa sätt. Samtidigt behövs lite insatser från alla medlemmar som utnyttjar 
klubbhuset. 
 
För att undvika att toa & hushållspapper och pappersservetter tar slut så finns det ett litet 
mellanlager i städskrubben. Där finns också soppåsar, sopsäckar och städutrustning. 
När det behövs, ta gärna ett handtag med att tömma sopkärlen i köket och papperskorgarna på 
toaletterna. Skulle soptunnan utanför ytterdörren vara full, så finns det 2 stycken gula containers 
vid I-bryggan (under båtsäsongen). Det är tillåtet för alla att hjälpa till med dammsugning och 
städning av klubbhuset. 
 
En enkel standard för vårt klubbhus - Lämna alltid klubbhuset städat, diskat och undanplockat, 
både ute och inne. Ser du att något behöver fixas – gör det! 
 
Och en sak till… 
Tänk på att ha entrédörren låst när man är på uteplatsen eller altanen. 
(För att undvika att obehöriga kommer in i klubbhuset) 
 
Kom ihåg att låsa alla dörrarna och att den som lämnar huset sist kollar en extra gång! 
 

 

 

 

Så klart behövs allas engagemang och deltagande för att fortsätta göra LSS  

till ett aktivt och trevligt segelsällskap! 

Kom ihåg att berätta för Era, båtgrannar, vänner och bekanta om LSS och våra aktiviteter. 

 


