
Medlemsinformation från Svinninge Marina Klubb våren 2019. 
Många har nu sjösatt eller är i full färd med att vårrusta, nu hoppas vi bara på att värmen kommer. 

Vi har nyligen genomfört vår årsstämma. Protokollet finns att studera på hemsidan. 

Många medlemmar kom på klubbträffen på Erlandssons brygga i Solna i mars för att göra sina inköp till 

kommande säsong och vårrustning. Det är alltid roligt att ses även på land och få och ge tips till varandra. 

I januari genomförde vi en medlemsenkät och fick glädjande nog en mycket hög svarsfrekvens. Vi fick goda 

betyg på våra aktiviteter och faciliteter. Det är fantastiskt roligt att så många engagerar sig i SMK:s utveckling. 

Ekonomi och medlemskap 

Vi är i dag 649 medlemmar. 15 nya medlemmar har redan anslutit sig i år. Vi välkomnar våra nya medlemmar. 

Ekonomin och kassan är god och vi håller stor kontroll på kostnader för planerade inköp och aktiviteter så vi 

har en fortsatt god ekonomi. 

Vi behöver fortgående uppdatera vårt medlemsregister och ber dig därför kontakta oss om du ändrar något, 

byter båt eller eventuellt avslutar ditt båtägande. Kontakta oss i så fall på mailadressen: 

kassor@svinningemarinaklubb.nu 

Sandön förnyelse och kommande projekt 

I medlemsenkäten fann vi i fritexterna, många intressanta förslag på utveckling av Sandön, flera kan 

genomföras redan denna säsong, kanske redan nu på arbetshelgen i maj. Vi ser fram emot en stor uppslutning! 

Vattenfall har nu dragit ut elkabeln till ön, så nu återstår vårt arbete med grävning av kabelrör och dragning av 

kabel.  

Övernattningshuset, Stallet, ska fräschas till och möjlighet att boka detsamma ska finnas på nätet. Stallet 

kommer sedan att avgiftsbeläggas. Fler toaletter byggs, ett av dem vid Stallet. 

Vi behöver ännu fler grillplatser så där blir en utbyggnad. Gångbrädor mot bastun skalla läggas för att lättare ta 

sig till basturna. 

Aktiviteter under 2019 

Arbetshelg på våren 25–26 maj.  

Midsommarfirande 21–22 juni. 

Kräftskiva 10 augusti. 

Arbetshelg 21–22 september. 

Klubbträff på Sea-Sea i Viggbyholm i början på november. 

Provet med hamnvärd har fallit väl ut och vi hoppas att vi kan hitta ännu fler intressenter. Hör gärna av er om 

intresse finnes. 

Självklart vill vi alltid lyssna till dina åsikter och förslag, maila  info@svinningemarinaklubb.se 

Med Vänliga Hälsningar                                                                                                                                                          

Styrelsen Svinninge Marina Klubb 


