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Året som varit och ett
Gott Nytt 2019

Besök oss på wsss.se och Facebook

Båtsäsongen 2018 går till historien som den torraste
och soligaste på länge. Vår fantastiska klubbholme,
Getö har besökts av många medlemmar och även ett
antal gäster. Vi har genomfört en del gemensamma
aktiviteter du kan läsa om här.

Ekonomi

Med en månad kvar av året pekar det på ett plusresultat för 2018 på 15 500 kr.
Det är något lägre än budgeterade 17 tkr men ett plusresultat på mellan 10 till 20 tkr är helt i linje med vår
Har du idéer om förbättringar på Getö som vi kan göra långsiktiga plan att finansiera en ny brygga till Getö när
den gamla om några år faller för åldersstrecket.
eller medlemmar som vill aktivera sig i styrelse eller
som funktionär så maila eller ring undertecknad

Dags för årsavgiften för 2019

Christer Levihn
Ordf wsss
0705130588
Christer@sjolotsen.se

Dags att betala årsavgiften till WSSS.
Aktuella avgifter 2019
Inträdesavgift:
200 kr
Årsavgift:		
400 kr

God Jul och ett
gott nytt 2019
önskar Styrelsen

Betala till vårt plusgirokonto 10 33 14-1. Skriv namn
och adress på inbetalningen så slipper kassören leka
deckare. Enligt stadgarna ska årsavgiften vara betald
senast 31 mars men det är helt ok att betala den i december året innan.

Inget utskick med brev

Observera att i år (2018) skickar vi inte ut något
brev om årsavgift med inbetalningskort annat än
till de medlemmar som saknar e-post.
Ragnar Lindgren
Kassör wsss

WSSS Wermdö Skeppslag Segel Sällskap wsss.se

Trivselhelg på Getö
Trivselhelgen avlöpte som vanligt med lite vårstädning av ön under trivsamma former. Vi samlade ihop en massa
gammalt bråte som lite senare sorterades i några stora byggsäckar för avhämtning. Vi satte även upp en ny gungställning till våra yngsta medlemmar. Vi som var där fick njuta av korv och öl i solen på ljugarbänken. Senare blev
det gemensam middag i solen nedanför dansbanan.
Byggsäckarna har numera hämtats och transporterats till tippen av SEABAG, som gav oss ett bra pris.

Midsommar
Midsommar var i år sommarens enda? gråvädersdag.
Självklart firades den ändå med de vanliga tillbehören, signalställ, sillunch och naturligtvis dans kring
stången.
Totalt var det 8 båtar som trotsade vädrets makter
och samlades för en traditionsenlig midsommar på
Getö. Med gemensamma krafter gick vi Getö runt
och samlade ihop blommor och ormbunksblad. Efter
sillunchen i respektive båt, samlades vi för att pryda
stången. Tillsammans med lite medhavda blomster
blev det en riktigt tjusig midsommarstång. Och i
toppen fick stången en svensk flagga som Per Stadig
bidrog med. Därefter blev det dans kring stången för
både vuxna och barn, med de traditionella sångerna
och till sist förståss raketen. Så särskilt mycket barn
hade vi inte i år heller, men godiset gick åt till alla med
barnasinnet kvar.
Så småningom, framåt kvällen, kom solen. Det blev
trots väderutsikterna en fin midsommarkväll! På dansbanan serverades först midsommarbål med tillbehör.
Som avslutning kunde vi även denna midsommar äta
middag på dansbanan i trevligt sällskap.
WSSS Wermdö Skeppslag Segel Sällskap www.wsss.se

Kräftskiva 2018
Kräftköret blev även i år en kräftskiva. Vi kunde räkna
in 13 båtar med besättningar som trivdes, umgicks
och intog skaldjur.
Dagen efter sken solen och det var varmt i vattnet. Så
det blev en spontan strandstädning med att kratta
ihop vattenväxter som samlats vid strandkanten. Vare
sig det hjälper eller inte så hade vi trevligt under tiden.

Ingers norska väninna Marie tecknade eftermiddagsaktiviterna innan
kräftskivan

Vattenväxterna

Nya medlemmar
Vi hälsar Bo Sjödin, Elisabeth Lorenz, Ulf Stenfeldt, Christian Crusius, Michael Johansson och
Ann Malmberg med familjer välkomna som medlemmar i WSSS.

Vad vi kan bedöma är det inte s.k. invasiva arter, typ
Björnloka m.fl., som växer i Kalviken. Det som växer
hos oss är troligen Ålnate och någon annan natesort.
Läs gärna vad Naturvårdsverket skriver om invasiva
arter. https://www.naturvardsverket.se/Documents/
publikationer/978-91-620-6373-3.pdf. Rapporten
handlar om att det i nuläget finns tre vattenväxter som
anses vara främmande och invasiva, vattenpest, smal
vattenpest och sjögull . Riktlinjer och generella råd om
effektiva åtgärder saknas. De metoder som kan anses
vara aktuella för bekämpning av vattenväxter är slåtter,
täckning, manuellt upptag, rotorkultivation, halmutläggning och herbicider (dvs gift). Det sistnämnda verkar vara effektivast, vilket - som tur är - inte godkänns
av Kemikalieinspektionen.
Den allmänna uppfattningen verkar vara att det ändå
har varit mindre beväxning i år. Som kuriosa kan nämnas att det i ett inslag på radion under torkan i somras, föreslogs att vattenväxter skulle användas till att
utfordra boskap med.
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