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VBK NYHETSBREV – tankar om sopor och bilkörning
SOPHANTERING PÅ KLUBBEN
Efter Valborgshelgen såg det tyvärr ut såhär nere vid
klubbens sopkärl. Enligt uppgift hade det dessutom stått ett
antal soppåsar på marken bredvid, vars innehåll hade
spridits över nejden. Vår vaktchef Oskar gjorde en heroisk
insats och städade upp bland matrester, begagnade blöjor
och annat trevligt, och nu är ordningen återställd.
Men: såhär kan vi inte ha det! Någon gång per år uppstår
samma problem vid långhelger då många är ute med båten
och många människor rör sig i området. Sopor ställs på
marken, sprids för vinden, hamnar i närliggande trädgårdar
och drar till sig måsar och andra ”gratisätare”…
Styrelsen har beslutat att beställa hem ett till stort sopkärl, vi
hoppas att detta ska räcka. Vi ber nu alla medlemmar att
tänka på detta när ni kommer hem efter båtturen och har
sopor med er:
1)
2)
3)
4)
5)

Fyll först det ena kärlet, sen det andra
Tryck ihop/platta till skrymmande sopor så får det plats mer i kärlen
Är det tisdag kväll, rulla ut fulla kärl till vägen så att sopbilen kan tömma dem
Om båda kärlen är fulla: inga sopor på marken - ta med er soporna hem
Miljöfarligt avfall får inte slängas i kärlen!

Inga konstigheter, precis som man gör hemma med sina egna soptunnor, eller hur? 😊
KLUBBENS PARKERING – PÅMINNELSE
Som alla säkert redan vet så är klubbens parkering till för medlemmars bilar och MC. Andra
fordon, släpvagnar, trailers och besökares bilar får parkeras på annan plats, särskilt under
semester-perioden då ytan behövs för oss medlemmar.
BILKÖRNING I OMRÅDET
Vi ser och hör allt oftare bilar som inte respekterar fartbegränsningen på 30km/h på
Herrviksvägen. Vi ber alla medlemmar att tänka på detta när ni är på väg till eller från båten –
lätta på gaspedalen…

Med tillönskan om en fin, ren och lugn båtsommar i härliga Herrviken!
Hälsar styrelsen // Mats, Bosse, Stefan, Ulrica, Rusty, Jörgen, Aleksi och Oskar

