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Nyetablering. Stockholms Stad har tillsatt en projektledare, Lena Johansson. Hon ska på 

uppdrag av Idrottsförvaltningen projektera en nyetablering för klubben. Några i styrelsen har 

träffat Lena och visat runt henne på vår brygga och även tittat på den tänkta nya platsen i 

viken på Smedsudden. Styrelsen har lämnat underlag avseende våra behov av lokaler, 

kajakförvaring och bryggor och ett möte med alla tre parter är bokat till slutet av augusti. Då 

räknar vi med att Stadens arkitekter (AIX) har utarbetat ett eller flera förslag för oss att ta 

ställning till. Vi har även försäkrat oss om att projektet har förankring i Stadens planer och 

budgetar. Däremot är det ännu för tidigt att säga hur ekonomin i projektet kommer se ut. 

Men det är rimligt att anta att en bygglovsansökan lämnas in av Fastighetskontoret under 

hösten 2018 och att ett bygge kan komma igång under 2019. 

Nya medlemmar. Fem Introduktionskurser har hållits under våren och försommaren med 

totalt 70 personer. Utöver detta har ett tiotal erfarna paddlare blivit medlemmar via 

Direktintag. Det har gått bra att samsas om utrymme och kajaker under kurserna, men tänk 

på att ta hand om våra nya medlemmar när de kommer tillbaka för sina första paddlingar på 

egen hand. Totalt har klubben nu 599 medlemmar. 

Kajakflottan. En ny K2 har inköpts i utbyte mot Vajda K2, roligt att kunna möta en ökande 

efterfrågan på K2 med nya modeller. En Citius 39 och en Citius 44 ska också ha levererats. 

Avgifter. Årets medlemsavgifter har betalats, de flesta i tid och utan påminnelse. Ett mindre 

antal saknas fortfarande trots flera påminnelser och vi kommer därför i början av juli att 

avaktivera inpasseringsbrickan för dessa. 

Träning och tävling. För att stimulera nya och gamla medlemmar till gemensam träning, har 

Jonas arrangerat introduktion till måndagsträningen för nya medlemmar samt arrangerat ett 

par tillfällen med enklare teknikträning. Detta kommer fortsätta efter sommaren.  

Fixardag lördag 5 maj. God uppslutning i det vackra vädret och mycket uträttat. I avvaktan 

på en ny anläggning måste vi göra vårt yttersta för att det ska vara trivsamt på bryggan trots 

den ganska enkla standarden i våra lokaler och att vi är många som ska samsas på en 

begränsad yta. En anslagstavla har satts upp under bastufönstret, där hittar du viktig. 
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