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Att angöra en brygga
Nya anslutningen på Getö klar

Midsommar på Getö 24-25 juni

WSSS kräftkör 20 augusti

Midsommarfirande och Optimistrace

Kappsegling och Kräftfest på Getö

Besök oss på www.wsss.se

WSSS kräftkör, lördagen den 20 augusti
Kappsegling för kölbåtar enligt SRS. Start i närheten av Bullandö och mål i närheten av Getö. Lämplig bansträckning bestäms vid skepparmötet.
Efter kappseglingen vidtar sedvanligt kräftkalas. En deltagaravgift på 60 kr/båt
kommer att tas ut oavsett du deltar i kappseglingen eller inte.
Båtar som inte deltar i kappseglingen är självklart välkomna att ansluta vid Getö.
Ingen föranmälan behövs för kräftköret.
kl 10:00

Skepparmöte och anmälan utanför krogen vid Bullandö

kl 11:30

Start

kl 13:30

Beräknad målgång

kl 15:30

Senaste tidpunkt för målgång

kl 18:00

Bål och prisutdelning (på Getö)

kl 19:00 (ca)

Gemensamt kräftkalas på Getö
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Midsommar på Getö, den 24-25 juni
Program Midsommarafton
11:00

Blomplockning till midsommarstången. Ta gärna med blommor och lövade kvistar
då utbudet på Getö brukar var begränsat.

15:00

Stångresning med dans.

17:00

Bålskål serveras på dansbanan.
Grillarna tänds för gemensam midsommar-middag och sång.
OBS! En avgift på 100 kr/båt (ensamseglare 50 kr) kommer att tas ut.

21:00 Dans, sång och gemenskap. Ta gärna med egna instrument.

Program Midsommardagen
11:00

Kappsegling med optimisterna för barn och ungdom. Prisutdelning efter målgång. Ingen 		
föranmälan behövs. Styrelsen utgår ifrån att någon eller några föräldrar/vuxna kommer att 		
ta hand om evenemanget. Skicka gärna ett e-brev till någon i styrelsen.

15:00

Tipspromenad eller femkamp.
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Styrelse 2016
Christer Lehvin, Ordförande
Per Thunman, Sekreterare
Ragnar Lindgren, Kassör
Irene Löfvenberg, Ledamot
Per Stadig, Ledamot
Kerstin Andersson, Suppleant
Gunnar Lundström, Suppleant

Nya medlemmar

Bryggan och landfästet

Vi hälsar Jörgen Forsberg och Viktor Levihn välkomna som medlemmar i WSSS.

Den 19/5 var det nya landfästet på plats med rampen över till flytbryggan.
Det blev en riktigt bra lösning. Landfästet är nerborrat i sten o berg och
har fått ett ”skärgårdsutseende”. Anläggningen blev besiktigad av delar av
bryggkommitén vid lunch samma dag. Efterkommande helg godkändes
konstruktionen av de som deltog i Trivselhelgen. Total kostnad blev 92000
kr, mycket pengar men väl investerade är vi övertygade om.

Om sopmajan
Sopmajan på Getö är Värmdö kommuns ansvar
och sköts som regel av en av kommunen anlitad
entreprenör. Vi brukar ändå för vår egen trivsel
och bekvämlighet framför allt sköta om toalettdelen men även i viss mån soprummet. Vi har
fått påpekande från ”sopgubbarna” att sopmajan
bara är avsedd för hushållssopor.
Använd de sopsäckar som finns när du ska kasta
dina hushållssopor och lämna inte tomglas, aluminiumburkar, plast- och pappersförpackningar
etc. i soprummet.

Årsmötet
Årsmötet hölls på Båtmagneten den 10 april och
bevistades av totalt 14 personer, inkl familjemedlemmar. Vi hoppas på fler deltagare nästa år.
De viktigaste frågorna var hur vi skulle göra med
bryggan på Getö och framför allt rampen till
land. Mötet beslutade att pengar skulle satsas
på en riktig landanslutning samt om pengarna
räckte till en ny brygga.
För att finansiera detta beslutades om en extra
utdebitering om 400 kr samt att gå ur SBU för att
spara lite pengar. Pengar som kommit in till den
15/5 räckte inte till bryggan utan den investeringen får skjutas lite på framtiden

Ny information- och webbansvarig sökes
Om du känner dig manad, kontakta då någon i styrelsen.

Ö-fogde
Posten som ö fogde är för närvarande vakant och vi efterlyser nu någon
som kan tänka sig axla rollen. Rollen som ö fogde ska förhoppningsvis inte
innebära att han eller hon ska behöva göra allt som behöver göras utan
mer om att ha koll på vad som behöver göras på vår klubbholme. Det är de
vice ö fogdarna, d.v.s. alla övriga medlemmar, som i första hand ska göra de
jobb som behövs. Om du känner dig manad, kontakta då någon i styrelsen.

Kalendarium 2016
Midsommar 		
Kräftköret 		
Kräftfest 		

24 juni
20 augusti
20 augusti

Klubbstandert

Som medlem är det bra om du för klubbens
standert. Den kan du beställa genom att maila
christer@sjolotsen.se så skickar vi en mot 100
kr som du sätter in på klubbens konto. Med
den i riggen eller på gösstaken syns det att du
är medlem när du kommer till Getö.
Ordförande: Christer Levihn, christer@sjolotsen.se Kassör: Ragnar Lindgren, ragnar.lindgren@hotmail.se
Sekreterare: Per Thunman, pgthunman@hotmail.com Ledamot: Per Stadig, per.stadig@gmail.se Ledamot: Irene Löfvenberg irene.lofvenberg@sr.se
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