
 

 

Månadsbrev nr 4, 2021 

 

Vilket väder vi haft nu dom senaste dagarna och det har varit fullt med aktiviteter i hamnen 
där jag bor. 
Det tvättas och bottenmålas  och en hel del båtar är redan sjösatta, det är ett gott tecken att det 
blir sommar i år också 
även om Corona gör att allt inte blir riktigt som vanligt. 

I förra månadsbrevet skrev jag om vårt tryckeribyte och att några av er kanske fått tidningen 
lite sent. Nu i efterhand 
har det framkommit att det var inte pga. att vi bytte tryckeri som gjorde att vissa fick en sen 
leverans av Varvet 
utan att Citymail har ändrat sina utdelningsrutiner så att rutinerna är att man inte riktigt vet 
när tidningen kommer fram, 
kan variera på en vecka och även Postnord har ju påannonserat att dom kommer ha färre 
utdelningar framöver. 

Har du som medlem inte fått någon tidning av något skäl så kontakta oss på Varvet. 

 

För er information vill vi också meddela att arbetet med den ny hemsida fortskrider.  

 
Kommande aktiviteter 2021 

20 maj,   Digital klubbträff, Johan Prison 
Funderingar runt Covid 19. Mer info om klubbkvällen kommer senare. 

Juni,  Varvet kommer ut , deadline 10 maj  

Oktober,  Varvet kommer ut , deadline 10 september 

December,  Varvet kommer ut ,deadline 10 november 

Uppdateringar av aktiviteter kommer att ske succesivt framöver. 

 

 



Nya artiklar till Varvet efterfrågas: 

Åska , åskoväder och hur man får en åsksäker båt.  
Förra månadsbrevet och i Varvet påannonserade vi om nya artiklar om åska, åskoväder och 
hur man får en åsksäker båt. 
Inga artiklar har kommit in. 

Vi i redaktionen är så glada att inga av våra medlemmar har råkat ut för några incidenter med 
åska. Skulle ni komma ihåg 
något som ni vill dela med er så är ni välkomna med ert bidrag till varvet@jrsk.org, deadline 
den 10/5. 

 

Gummibåt och Livflotte 
Till vilken nytta och är det nödvändigt?   
Skriv och berätta varför ni har det eller inte har det, varvet@jrsk.org, deadline den 10/5.  

 

Förnyelsearbete 

Har du som medlem förslag till klubbkvällar eller idéer till förändringsarbete i föreningen och 
vill påverka så maila 
till vår ordförande på mail ordforande@jrsk.org 

 

Lillemor Billig, en av redaktörerna på Varvet 
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