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*) Fredrik Kan inte 3-4/7 löses av styrelsen 

Rev info: 210329 Johan M flyttad Fredrik E in. 2104011 Gunila D och Kjell B byter pass 

 

Reserver: Är de som inte var hamnvärd 2020 och inte är med på ovanstående lista. Ni kan bli tillfrågade om 

det skulle uppstå vakanser. 

 

OBS! Ni som är uppsatta som hamnvärdar i detta förslag är ni som innehade båtplats 2020 och som står 

närmast på tur att vara hamnvärd. 

Kontakta kassören snarast om ni har för avsikt att inte utnyttja båtplatsen 2021 och följaktligen inte heller 

kommer att ställa upp som hamnvärd. Kontakta även om något verkar fel. 

Hör vi inget från er senast måndag 2021-04-05 tolkar vi det som att du kommer att fullfölja uppdraget att vara 

hamnvärd.  

Övriga som känner att ni ”borde” ha varit hamnvärd i år är reserver och kan komma att bli tillfrågade i  

händelse av att det uppstår vakanser under sommaren. 

 

Denna lista kommer att fastställas på vårmötet tisdag 2021-04-13! 

 

Efter det att hamnvärdslistan är fastställd så ansvarar hamnvärden själv för att ersättare kommer i händelse 

av att man själv får förhinder. Den som uteblir från sitt hamnvärdsuppdrag, kan mista sin båtplats. 

Byten mellan av- och pågående hamnvärdar sker i klubbhuset lördagar kl. 09:00. 

Mer information kommer att skickas ut till berörda hamnvärdar i god tid före gästhamnen öppnar. 

Trevlig sommar! 

 

Styrelsen 

Kontaktman för denna lista är kassören Valter Möllerström 

Tel:0733-500172 helst sms eller mejl: valter@mollerstrom.nu 

Period Hamnvärd 1 Telefon Hamnvärd 2 Telefon 

12.6 - 19.6 Hans Gardelin 0767-884727 Ted Ljungqvist 0705-221695 

19.6 - 26.6 Juhani Muistama 0707-959759 Mikael Söderberg 0709-203175 

26.6 – 3.7 Johan Lagerkvist 0736-929728 Gunilla Dufour 0734-337641 

3.7 - 10.7 Fredrik Eriksson *) 0708-664490 Bo Wikare 0701-829060 

10.7 - 17.7 Kjell Broander 0707-668660 Lars Öman 0706-663305 

17.7 - 24.7 Karl Nordlund 0736-731394 Jan Olof Malmros 0705-412552 

24.7 - 31.7 Ingemar Engsfrid 0708-353408 Johan Mägi 0760-211182 

31.7 - 7.8 Nicolas Tovås 0738-712711 Peter Täreby 0767-687766 

7.8 - 14.8 Bengt Falk 0702-877852 Niklas Ek 0736-902381 

I detta planeringsskede hoppas vi att det skall vara säkert att genomföra hamnvärdsskapet även 

för de som förra året räknades till riskgrupperna för Covid 19. Visar det sig att smittrisken 

fortfarande är stor och FHM restriktioner fortfarande gäller i sommar så får vi planera om.  


