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Konstigt, så känns det nu när det är dags att skriva sommarbrevet för när jag tittar ut genom
fönstret så känns det väldigt långt bort med sommar och sjösättning. Snömodden ligger
fortfarande tjock här hemma, det regnar och är riktigt tråkväder ute. Om två veckor är det
påsk och sen rullar det på och så helt plötsligt blir det maj månad och öppning av Tromtö.
Känns inte längesen vi var ute på trettondagsgrillning, vilken härlig uppslutning det blev. Då
tror jag att vi alla som var där kände att nu var vi på ”rätt sida strecket”, snart är det vår. Sen
kom vintern och snön. Vårkänslorna försvann och skidorna åkte fram eller som i vår familjs
fall, snowboarden. Då försvann alla tankar på båt och sommar. Jag som planerat så mycket
som skulle göras och fixas. Fast vad gör det om inte allt är putsat och tipp topp? Det går att
sjösätta ändå. Så släpp lite på kraven i år och stanna upp och njut av stunden. Det tänker jag
göra.
2017 bjöd på en ganska kall och regnig sommar men det var gynnsamma vindar för att ligga
på Tromtö. Något annat som var gynnsamt var de bidrag vi fick från Länsstyrelsen och
Tallebryggans båtklubb. Först ut är den nya fasta bryggan, arbetet är i full gång. Jag vill
återigen passa på att uppmana alla som är på plats att hjälpa till med diverse göromål på
Navis. Kanske kan du vattna blommor, städa toaletter eller ta några hamnvärdspass, alla kan
bidra med något. Det är som alltid viktigt att alla medlemmar hjälps åt. Det är tillsammans
som vi gör Navis till den underbara plats det är.
Kom ihåg att icke medlemmar som gästar anläggningen dagtid ska betala en angöringsavgift
på 100 kr.
Vi kommer även i år ha tunnor med ”PantaMera” uppställda. Snälla, släng inte era tomburkar
och petflaskor i containern, lägga alla burkar oavsett ursprung i våra PantaMera‐ tunnor.
Detta sparar på miljön och ger samtidigt föreningen en slant. Förra året samlade vi in ca 22
säckar (4.400:‐).

Datum för aktiviteter på Tromtö 2017
Öppningsdag den 6 maj, samling kl. 10:00. Vi ber er medlemmar om så stor uppslutning som
möjligt. ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”.
Midsommarfirande 22/6.
Liksom midsommarhelgerna de senaste åren kommer medlemmarna tillsammans sköta
ansvaret för arrangemanget. Fika på eftermiddagen ombesörjer medlemmarna själva för, tag
med egen fikakorg. Styrelsen har för avsikt att även i år anordna trivselmusik på kvällen.

Vi vill redan nu lägga ut en efterlysning av priser till lotteriet på midsommar. Kontakta oss i
styrelsen på styrelsen@naviskarlskrona.se om du har priser att bidra med.
Båteskad 19 – 22 /7. Mer information kommer.
Kräftskiva 18/8. Mer information kommer.
Stängningsdag 23/9. samling kl. 10:00.
Mer information om tider och program kommer sättas upp på anslagstavlan på Navis samt
läggas upp på vår Facebook sida: Tromtö Brygga – Karlskrona Navigationssällskap och på vår
hemsida.
Vi har nu helt gått över i den digitala världen både vad det gäller inbetalningar och
information. Vi ber er alla därför att uppdatera er medlemsinformation med korrekt
mejladress.
Glöm inte att följa oss på vår Facebook sida eller besöka vår hemsida:
www.naviskarlskrona.se
Uppdatering av medlemsinformationen gör ni enklast på vår hemsida.
http://naviskarlskrona.se/registrera/

‐

Nu önskar jag oss alla en varm och härlig sommar med västliga vindar!

Med vänliga hälsningar
Ordförande Karlskrona Navigationssällskap
Jill Tiderman

