KALLELSE TILL TORRSÄTTNING HÖSTEN 2016, BSS VARVSEKTION
Du som vill torrsätta med BSS i höst, ANMÄL SENAST EN VECKA FÖRE ÖNSKAD DAG till mig,
brautigam.stefan@gmail.com eller tel 0707467963
Uppge önskad torrsättningsdag, båttyp samt telefonnummer som jag kan nå Dig på under dagtid.
Du kan samtidigt anmäla önskemål om veckoplats vid D-bryggan i Lindö under hösten och/eller säsongsplats för
2017.
All torrsättning i BSS regi sker med hjälp av den sk slamkryparen. Du som har båt eller vagn/vagga som inte
passar till slamkryparen och som därmed måste torrsätta med hjälp av mobilkran hänvisas till Dick Larsson på
Herstaberg Marina/Alvarbåtar, tel 011-31 12 60.
Om Du är osäker på om slamkryparen går att använda till din båt så kan du kontakta Dick Larsson så kollar han
åt dig.

OBS Kravet på renspolning på spolplattan gör att torrsättningen kommer att ta något längre tid än tidigare.
Följande dagar gäller för torrsättning med slamkryparen
Tisdag 13/9, tisdag 20/9, lö 24/9, ti 27/9, ti 4/10 samt ti 11/10
Samling tisdagar kl 13.45 med första lyft kl 14.00
Samling lördag kl 07.45 med första lyft kl 8.00
Minimum 3 båtar per tillfälle eftersom vårt pris förutsätter att vi hjälper varandra. Max 7 båtar på tisdagar
och 12 under lördagen. Om det blir fler än 6-7 under lördagen kommer jag att dela upp torrsättningen i två
perioder under dagen så att inte alla behöver vara med hela tiden. Blir det färre än tre anmälda någon dag
kontaktar jag berörda för att hitta alternativ.
Händelöbrons öppningstider:

1 september till 16 oktober:

•
•

Måndag till fredag klockan 9.30 och klockan 15.00
Torsdagar även klockan 17.00

•

Lördag och söndag klockan 17.00

•

På helgdagar och aftnar öppnar Händelöbron som på söndagar.

•

Övrig tid på året måste du anmäla till brovakten minst en timme i förväg för att kunna passera vid
de två fasta tillfällen som bron öppnas. Det är vardagar klockan 9.30 och klockan 15.00.
Brovakten har telefonnummer 0730-499 500.

Ligger Du längre än 48 timmar vid brygga i Herstaberg är Du skyldig att betala bryggavgift till
Herstaberg Marina AB.
Mastvagnen som finns i mastskjulet har låskombinationen 1902 efter BSS startår.
Ordningsregler för Herstaberg bifogas.
HÄLSNINGAR FRÅN VARVSEKTIONEN
Stefan Bräutigam

