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Rune Lönnqvist

Sommarbrev från SSV
Jag hoppas att du får många tillfällen att njuta av våra två sjöar under sommaren! Både
Strandsjön och Stennässjön erbjuder ett rikt fågelliv, bra badmöjligheter och hyfsat fiske. Det
här brevet skickas för att du ska få en uppfattning om föreningens planer och vilken
utrustning vi kan låna ut för ditt eget ideella arbete.

Vill du rensa en strandkant från vass och annan växtlighet?
Vi har tre stycken 2 - meter långa vassräfsor som i bakkant är försedda med industrirakblad.
Sänk ned räfsan mot botten bakom växten och ryck till in mot land. Rakbladen skär av det
mesta, även grova vasstrån. Vänd på krattan och ta upp växtdelarna på land.
Om stranden är långgrund kan du låna vadarbyxor. Vi har köpt in två axelhöga byxor av
storlek 46/48.

Hur kommer jag igång?
Alla medlemmar som betalt medlemsavgift för 2016 får låna utrustningen utan någon
kostnad. I normalfallet lånar du räfsor och vadarbyxor för en dag/helg och återställer
utrustningen på kvällen. Ring Rune Lönnqvist, tel: 070 - 59 59 587 när du vill utnyttja
erbjudandet.

Vill du bli certifierad förare till vår klippbåt?
SSV disponerar en båt försedd med ett hydrauliskt klippaggregat med en bredd på 1,5 meter.
Klippdjupet kan regleras ned till 90 cm. Båten är försedd med en bensindriven
utombordsmotor, och kommer under sommaren att alternera mellan Strandsjön och
Stennässjön.
Utrustningens inköpspris är dryga 50 tkr, så för att få köra båten krävs en stunds utbildning,
som dock normalt klaras av på under en timme. Jag har själv aldrig tidigare kört vare sig
klippaggregat eller utombordsmotorer, och har väl fortfarande lite problem att anlägga en
brygga. Men det finns åror i båten, så du kommer säkert att klara utbildningen.
Det går att sköta alla reglage även om man är ensam i båten, men stressnivån blir lägre om
ni är två som ger er ut på klippuppdrag. Det finns inplastade kartor med ett koordinatsystem
där du senare kan ange var du har klippt. Den som bryter mot reglerna för att köra
klippbåten riskerar att behöva betala för uppkomna skador.

Hur kommer jag igång?
Ring Rune Lönnqvist, tel: 070 - 59 59 587 så kommer vi överens om en lämplig dag och
tidpunkt för utbildningen.
Vänd!

Jag är certifierad som båtförare och vill boka in båten?
Alla certifierade båtförare, i skrivande stund nio personer, har fått ett personligt
kodord och bokar in båten på föreningens webbplats: www.strandstennas.se. Via
datorrutinerna får du besked om aktuella koder till lås och tillgång till nödvändiga
nycklar som förvaras i garaget vid midsommarängen. Där finns också bojar,
hörselskydd, flytvästar och annan utrustning som kan behövas.

Hur hittar jag namn på de certifierade båtförarna?
Gå till www.strandstennas.se och välj fliken "Klippbåt". I nedre högra hörnet hittar du
en knapp med texten "Visa certifierade båtförare". Klicka där och du får en lista med
namn och adress på de personer som har rätt att köra klippbåten.

Vilka samarbetsprojekt är planerade för sommaren?
Skyttstennäs tomtägareförening har anlitat (och betalat) Sala Vassklippning för
pontonklippning av Stennässjön. Firman kommer med två pontondrivna klippaggregat lördag
den 23/7 och fortsätter med klippning och uppsamling under söndag den 24/7 och måndag
den 25/7. Den sammanlagda klippbredden för de två aggregaten uppgår till nio meter.
SSV organiserar det frivilliga arbetet med att samla in och ta upp klippt material. Vi behöver
båtförare som med en vassräfsa i fören transporterar in klippta växter. På stranden behöver
vi personer med krattor som drar upp växterna ur vattnet och släpar bort materialet på
presenningar. Varje kväll kommer en traktor med skopa och transporterar bort det
hopsamlade materialet.
Erfarenheterna från fjolåret visar att mycket material kommer drivande långt efter att själva
klippningen är avslutad. Detta år har vi därför schemalagt arbetspass under nio dagar, från
lördagen den 23/7 till söndagen den 31/7. Arbetspassen är i år begränsade till tre timmar,
från kl 9 till 12 och från kl 13 - 16.
Tomtägareföreningen bjuder på korv och dricka under arbetet, och det är alltid uppskattat
om någon tar med en kaffetermos. Du är välkommen att titta förbi även om du inte är
inbokad för ett arbetspass. Vid start finns vi vid bryggan i början av Aspbolsvägen, men
senare bör du kolla på www.strandstennas.se var uppsamlingen sker.

Hur bokar jag in mig för ett (eller flera) arbetspass?
Gå till www.strandstennas.se och välj fliken "Bokning". Där möter du en
informationssida, men på tredje raden kan du klicka på texten "Gå vidare till
bokningssidorna". Där visas en översikt över bokningsläget, där grön färg betyder
lediga arbetspass. Klicka på lämplig knapp till vänster för den dag då du vill anmäla dig.
I nästa bild kan du välja mellan att vara båtförare eller strandkrattare och dessutom
om du vill jobba förmiddag eller eftermiddag. I det sista steget skriver du ditt namn
och telefonnummer. Jag skickar ett SMS till ditt telefonnummer om jobbet ska göras
på något annat ställe än bryggan i början av Aspbolsvägen. Självklart är du välkommen
att boka in fler än ett arbetspass

En skön sommar till er alla!

