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Hej alla
Jag var på BM senaste helgen 18 – 20 jan 2014. Följande finns att tälja
Vädret
Det hade snöat cirka 5 cm, men väldigt ojämnlikt fördelat p.g.a. blåsten. Min tomt och hus var svårt
inringat av snö. Likaledes var vägen till mitt hus inte framkomlig med normalt fordon. Olle Ringares gränd
tillhör de underpreviligierade vägsträckor som inte snöröjs. Men det är ju nyttigt för kroppen att skotta
sägs det. Det blåste en elak östanvind med ca 15 sekundmeter och utomhusvistelse var ingen njutning.
Havet hade det lägsta vattenstånd jag någonsin sett: den lilla hamnen för ekor var nästan helt torrlagd.
Klubbstugan
Den första erfarenheten var att det inte gick att låsa upp entrédörren. Endast med momentförstärkning
medelst skiftnyckel gick det att vrida nyckeln och öppna. Detta kompenserades av att det inte gick att
låsa när man gick därifrån. Båda kamaliteterna berodde på att dörr och karm på något sätt blivit osams
om hur de skulle röra sig och resultatet blev att låsets fall och låsbleckets öppning inte hade samma
koordinater. En stunds idogt filande på låsblecket kunde eliminera denna diskrepans.
Väl inne i stugan var det angenämt att besöka kontoret där ett värmeelement blivit installerat. Där
spreds en ljuv ljummenhet varför där boende färger m.m. inte behöver riskera förkylning.
Bryggor o bommar
Den inre och yttre bryggan synes helt friska. Detsamma gäller inte tvärbryggan. Den innersta bommen på
norrsidan, som är en ensidig 6-metershistoria, hade lämnat kontakten med bryggan på ena sidan. Den
går nog inte att rädda. Lite längre ut, närmare bestämt som nummer 8, fanns också en Y-bom som inte
var snygg. Själva bommen är nog OK, men den har delvis tappat kontakten med flytkroppen och
halvflyter på ett konstigt sätt. Men om det inte blir besvärliga isförhållanden så kan nog bommen räddas.
Jag har talat med bryggvärd Lasse Legardt om detta
Bryggorna är f.n. inte en bra arbetsplats. Det ligger ca 10 cm snö på dem, men under snön har vi ett
islager närmast bryggan vilket resulterar i en särdeles halkighet. Det var direkt otrevligt (= livsfarligt) att
röra sig där. Vi får vänta med reparationer tills väder och väglag blir bättre
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