Information från SKK’s styrelse – september 2015
Klubbhus/Brygghus. Vi förbereder oss på att utrymma klubbhuset per 31 oktober, vilket också gäller
för Kafé Kajak. I klubbens löpande möten med Staden diskuteras med Idrottsförvaltningen och
Fastighetskontoret möjligheter till ersättningslokaler för i första hand vårt gym och vår kajakförvaring
i källaren. Det går långsamt framåt och ännu har vi inga klara lösningar men målsättningen är ändå
att ha klara besked till utgången av oktober i år. Parallellt med frågan om ersättningslokaler,
diskuterar vi olika möjligheter till utbyggnad/ombyggnad/nybyggnad på bryggan. Första steget är att
Idrottsförvaltningen ansöker om bygglov för en påbyggnad av befintlig brygga, vilket ger oss
möjligheter att renovera kajakskjulet och därigenom skapa fler och bättre platser för längre kajaker
(surfski). Vi tror att besked om detta kan komma under hösten. Att få bygglov för att bygga om eller
bygga ut Brygghuset är en längre process, eftersom vi är beroende av att en ny detaljplan upprättas
för det markområdet. Det arbetet är dock påbörjat och vi kommer få ta del av Stadens planer under
hösten. Att fastställa en ny detaljplan kan ta 3-5 år så här gäller att ha tålamod.
Passersystem. Systemet med ”droppe” har varit i drift en månad och det har fungerat bra, men alla
medlemmar har ännu inte fått sin droppe. Nästa tillfälle att komma och hämta den blir på
fixardagen den 26 september. Observera att vårt system med droppe för inpassering, innebär att
kopplingen till betald medlemsavgift blir viktig eftersom klubben får en möjlighet att inaktivera
droppen för den som inte betalar sin avgift.
Höstfixardag. Lördagen den 26 september är det fixardag. Förutom vanlig höststädning och mindre
reparationer på bryggan och i brygghuset, kommer vi avdela några för att röja i Klubbhuset inför en
förväntad avflytt 31 oktober. Vi samlas alla på bryggan kl. 09.00 och avslutar med grillkorv när vi
jobbat klart.

Glöm inte att hålla koll på några viktiga datum:
Lördag 26 september – höstfixardag
Onsdag 21 oktober – höstmöte med utauktionering av lösöre från Klubbhuset

/Styrelsen

