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Verksamhet
Sjösättning och upptagning av båtar med tillhörande kaffe och korvservering genomfördes med god
anslutning av medlemmar. Under båtsäsongen har båtklubben erbjudit såväl medlemmar som gäster
möjlighet att använda båtrampen.
Löpande underhåll av båtklubbsområdet har gjorts av engagerade medlemmar. Gräsklippning har skötts
av vår hamnfodge Johan Wikner tillsammans med Inge Gustavsson.
Arbeten utfördes vid 4 allmänna arbetsdagar av medlemmar med arbetsplikt. Den dåliga yttre trappan på
båthuset revs. Utrensning av skräp/material ur båthuset. Översyn och byte av brädor på bryggor/
ramper/kaj samt av bomboj. Borttagning av näckrosor runt brygga 1. Röjt sly och mindre buskar/träd
samt åtgärdande av håligheter i gräsytor.
Alternativ arbetsplikt har genomförts med städning av klubbhuset inkl toalett, utedass och i
hamnområdet.
Styrelsen har haft fortsatt dialog med kommunen om markföroreningar i hamnområdet. Under våren
genomfördes två kompletterande markundersökningar i båthamnen samt ett pilotförsök med avvattning
av sediment från sjön. Båtklubben deltog på kommunens informationsmöte i Eklunda den 29 juni, där
resultaten från undersökningarna och förslag på åtgärdsalternativ presenterades.
I augusti ansökte Linköpings kommun till Naturvårdsverket om statsbidrag för sanering av det före detta
sågverksområdet i Bestorp, numera båthamnen. Kommunen fick inga pengar för 2017, men kommer
ansöka på nytt under 2017 och hoppas få pengar 2018.
Ett extra medlemsmöte hålls den 18 oktober, med inriktningsbeslut kring utformningen av den framtida
båthamnen. Information gavs kring planerad sanering och hur båtklubben kan fungera under en
sanering. Beslut om avgiftsjusteringar för 2017 togs.

Medlemmar
Totalt antal 180 st, varav 102 st med bryggplats.

Möten
Styrelsen har hållit fyra protokollförda möten under perioden samt ett klubbmöte. Däremellan hålls
löpande kontakt inom styrelsen via telefon och mail.

Slutord
Vi ser fram mot en ny båtsäsong och vill tacka medlemmarna för förtroendet.
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