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Ordförandens spalt
Så fort ett år passerar. Vi är redan framme vid
första advent och en knapp månad kvar till
nästa år. Många har säkert väntat på att en
Flaskpost skulle ha dykt upp för länge sedan
men tiden räcker helt enkelt inte till för allt.
Notholmen, kamratföreningens pärla, har under
året fått känna av stora arbetsinsatser från en
grupp aktiva medlemmar. De nya bryggorna
ståtar i sin glans. Det tog hela sommaren att ro
hela projektet i land under ledning av Reine.
Nymålade bord och bänkar, nya badstegar,
varmvattenberedare som gör det möjligt att
diska och duscha i varmvatten är andra synliga
insatser som skett.
Den gångna sommaren bjöd oss alla på ett
sagolikt väder med många soldagar, härliga bad
och samvaro under trevliga träffar och
grillkvällar.
Notholmen och Flottans Män i Södertälje fick
även ta avsked från en medlem. Lennart Lelle
Henriksson som i början av sommaren
avslutade sina dagar i sin båt, förtöjd vid
bryggan. Många av oss var också samlade när
vi fick ta farväl av Lelle vid en
begravningsceremoni ute på Notholmen.
Med kamratliga hälsningar
Thomas Westerberg

Bryggbygget
I mitten av maj for Reine och Lelle och
hämtade en pålkran från Järna Båtklubb. Den
bogserades under stor möda och dramatik till
Notholmen. En kraftig vind ville ta tag i
pålkranssläpet och det var på håret att den höll
på att ramma en förtöjd segelbåt.
En handfull mannar fick sedan några timmars
kurs i att sköta pålkranen.
Stock efter stock pålades ner och sedan var det
möjligt att påbörja själva bryggbygget.
Resultatet har nu blivit en 40 m lång brygga
med plats för flera småbåtar samt en del större.
Det ena gav det andra och också den lilla
bryggan där Bojen brukar lägga till har nu bytt
till ett modernare snitt med ett bekvämt
trappsteg.
På Mörkö-sidan hade den gamla landförtöjningen (kan inte kalla det brygga) sjunkit
av vinterns is och högvatten.
Idag finns en betydligt bättre brygganordning
som sannolikt kommer klara vinterns
vedermödor.

Medlemsavgifter 2013

Trädfällning vid Håga

En liten påminnelse till de medlemmar som
ännu inte betalat in avgifter för 2013. Det kan
handla om medlemsavgifter, stug- eller
hamnavgifter. Se till att inbetalningarna
kommer in före årsskiftet.

Inför kommande sommar med grillfester, har
ett tiotal medlemmar, under ledning av Anders
W, engagerat sig med att fälla träd ute vid
Håga.
Lördagen den 23 nov samlades ett gäng med
motorsågar och yxor. Totalt fälldes 14 träd som
sedan med hjälp av lånad lastbild, fraktades ut
till Notholmen/Mörkösidan. Där får nu veden
ligga till våren då den ska fraktas över.

Du vet väl att du betalar in avgifterna på
nedanstående konto.

Plusgiro: 33 61 74-8
Avgifter för 2013
Medlemsavgift ............ 225: Fiskekort...................... 100: Båtavgift, sommar ....... 150: Båtavgift, vinter .......... 150: Hamnavgift.................. 50: - per dygn
Stughyra ...................... 80: - per dygn

E-post
Idag finns ca 60 e-mailadresser i föreningens
medlemsmatrikel och det är ett mycket bra sätt
att kunna kommunicera ut nyheter och
händelser.
Så för dig som inte skickat in din e-mailadress
eller har ändrat den så meddela någon i
styrelsen om din adress.
På det sättet slipper vi utgifter för portokostnader som kan användas till förbättringar
på Notholmen.
...många bäckar små ...

Notholmsgruppen
Notholmsgruppen består idag av 8 medlemmar
med Reine som sammankallande.
Reine presenterade på ett styrelsemöte under
våren, en lista på vad som behövde åtgärdas
under 2013. Det största arbetet var förstås
bryggbygget.
En annan stor prioritering är att förstärka och
kanske bygga om betongklumpen som håller
samman den gamla båtbryggan som håller på
att vittra sönder. Ett arbete som måste påbörjas
nästa vår.

Samma dag pågick bastuförberedelser...
ute på Notholmen. Reine, Gert och Inger drog
fram och förankrade två stockar på
frigolitblock, där bastuhuset kommer att tas
iland. Notholmen kommer således att få en
egen bastu. Genom kontakter som Kenneth har,
kunde Flottans Män få överta en stugbod till ett
mycket överkomligt pris.
Så kamrater - till nästa sommar finns
förmodligen möjligheter till härliga bastubad
ute på Notholmen.
Många medlemmar sitter ute på Udden på
kvällarna och äter sin middag. Det kanske inte
kommer att vara möjligt i framtiden om inte
Uddens strandremsa förstärks. Stranderosionen
håller på att äta sig in och underminera platsen
där våra bord och bänkar står.
Den kraftigt ökande sjötrafiken med stora
lastfartyg ger höga svall mot timmerstockarna
som nu är i tämligen dåligt skick.
Det här är ett stort och kostsamt projekt som
kommer att kräva både ekonomi och
arbetskraft.
Vid styrelsens senaste möte presenterade
Anders W att det fanns några som var
intresserade av att snygga upp i klubbstugan.
Inredningsgruppen kommer att ta fram förslag
som sedan ska förankras i Notholmsgruppen.
Ju fler som ställer upp med förändringsinsatser
desto bättre. Så - om du vill engagera dig i
Notholmsgruppen eller på annat sätt vill bidra

så hör av dig till Reine, telefon 070 743 31 33
el på hans mail: reinebil@spray.se

Sommarens festaktiviteter
Årets sillfrukost som nog framöver bör kallas
sillunch samlade en stor mängd medlemmar.
Hela köksplan var fylld av bord och unga och
gamla förlustade sig i det vackra sommarvädret
hela eftermiddagen.
En dryg vecka senare var det dags för det
traditionella midsommarfirandet.
Midsommarstången restes på dansbanan och
där bjöds det till dans för de som kände för att
motionera.
Den stora överraskningen som dock inte var
planerad av någon festkommitté var att
Markoolio deltog i Notholmens midsommarfestligheter till glädje för många.
Sommarfestandet
avslutades
med
den
traditionella kräftskivan i slutet av augusti.
Den här dagen var inte vädergudarna med oss
så den planerade sittningen ute vid Udden
ställdes in och alla dukade fram sina
läckerheter uppe vid klubbstugans veranda.
Men även om inte solen sken så kunde man hos
de flesta se tindrande ögon och höra glada
skratt.
När augustimörkret lade sig flyttade sällskapet
ut på båtbryggan där festligheterna fortsatte.

Av Fem-kamp blev det intet...
Fem-kampen skulle i år hållas i Västerås i
början av september. Musten och engagemanget saknades i år bland kamraterna på
Notholmen och Kenneth lyckades inte få ihop
något lag 2013.
Förhoppningsvis kanske 2014 blir ett år med
nya, glada Fem-kampsvinnare i region Mitt.
En välmående vice ordf, Lennart P myser!

årsstämma. Det har varit lite glest med
motioner tidigare om åren. Om du har något
förslag som du tycker är viktigt, dra dig inte för
att skicka in din motion senast den 27 januari så
styrelsen hinner behandla din fråga innan
stämman.

Extra ordinarie medlemsmöte

Dagsfärska bilder
Den 3 december fraktades vår bastubyggnad ut
till Notholmen. Den gamla flytbryggan kan
användas till mycket och vädrets makter tillät
en lugn överfart. Men spännande var det!
Följande dag for Reine, Jörgen och Gert ut
och nu är bastun förankrad på Notholmens
mark. I vår ska den inredas! Bra jobbat!!

Årsmötet 2013
... är ju passerat sedan lång tid tillbaka och
datum för nästa årsmöte är spikat till den 8
mars 2014. Boka redan idag in det datumet.
Kallelse kommer dock enligt sedvanliga regler.
Vid årsmötet i mars 2013 avtackades Jörgen
Sandås för ett gott arbete som sekreterare. När
stämman hölls lyckades man inte få till någon
ny sekreterare. Styrelsen fick i uppdrag att
besätta den vakanta platsen.
Det var därför som jag, Inger, fick det
ärevördiga uppdraget att axla ansvaret som
sekreterare.
Årsmötesordföranden
Johnny
Schmidt
uppmanade innan han avslutade stämman att
försöka värva fler kvinnor till föreningen. På
den vägen blev det, en ny kvinnlig medlem och
tillika sekreterare.
Namnet Flottans Män är inget hinder till att
kvinnor ansöker som medlemmar, men - vi ska
inte tro att vi kan ändra på föreningsnamnet!!
Du känner väl till att alla medlemmar har
möjlighet att skicka in motioner inför en

Vid nästa stämma kommer styrelsen att föreslå
en stadgeändring. Ett smärre ordtillägg i § 1
samt formuleringen som reglerar antagandet av
medlemsansökningar
inom
ramen
för
"gummiparagrafen" i § 2.
Vi vill ändra till att: sådant medlemsskap
förbereds och handläggs av styrelsen och inte
som idag att frågan föreläggs årsstämman för
beslut.
Ändringar i våra stadgar måste tas upp vid en
årsstämma och ett medlemsmöte dessförinnan.
För att det ska bli klart redan till 2014 års
stämma utlyser styrelsen till ett extra ordinarie
medlemsmöte. Tid är satt till den 6 februari,
kl 18. Särskild kallelse kommer att införas på
föreningens hemsida.

Styrelsen önskar alla medlemmar i Flottans
Män i Södertälje
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Kamratföreningen Flottans Män
Ansvarig utgivare: Thomas Westerberg
Redaktör: Inger Hellström
Webbsidan: www.flottansman.se/sodertalje
Plusgiro: 336174-8
(Järna Bilcentrum AB bidrar till tryckning och
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