
Sandöarna
• SMK Klubbholme





Sandön enligt sjökortet



Hamnspecial



Fiskevatten



Agenda

• Vad har gjorts
• Framtida förbättringar



Några vyer från starten 2003



Vad som gjorts de senaste åren 

• Hamnen omfattar ca 160 bryggmeter där upp till 50 båtar kan förtöja.
• Alla bojar kontrollerade 2017. 
• Nytt klubbhus 2017.
• Ny flytande bastu samt bokningsbar bastu.
• 4 st optimistjollar och en aluminiumroddbåt
• Anskaffat ny jolleramp
• 8 toaletter varav en för barn, många med urinseparering
• Gummidämpare på alla förtöjningar
• Tryckta förtöjningsinstruktioner på  bryggorna.
• Belysning på toaletter.
• Utegym



Planer 2018

• Ny strandbrygga Fortsatt vedhuggning
• Prova ett hamnvärdssystem
• Slutföra klubbhuset
• Reparationer efter vintern.



Idéer 

• El till ön för att kunna erbjuda;
o Belysning till bastu och toaletter
o Solvärmda duschar
o Landström

• Bygga ett sophus för framtida sophämtning.
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Faciliteter på ön







För allas trevnad
Se till att årsmärke är synligt

Toaletterna är öppna även för betalande gäster

Bastun ingår inte i hamnavgiften. 

Använd inte engångsgrillar. Nyttja gärna klubbens stora grillar.

När Ni promenerar på ön, medför en plastpåse för upphittat skräp.

Det finns ingen sophämtning på ön.

Icke medlemmar får gästa hamnen i mån av plats och betalar då hamnavgift.

Den som tar ut leksaker ser också till att de plockas ihop

Jollarna återställs av de som riggat dem. Jollarna skall ligga upp och ner 

på jollebryggan alternativt på upplaget.

Den siste som lämnar hamnen ser till att allt är låst.

Det finns fiskenät bakom våra containers. Använda nät rensas och torkas.

Det går bra att sova i Stallet.

Inget sjövatten på bastuaggregaten. Hjälp till att förflytta veden till bastun.

Har ni överskottsenergi, klipp gräset.


