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LEDER: JULENUMMER  
å er vinteren her og de 
som ikke har lagt båten 

på land, ligger i foreningens 
vinterhavn. De fleste med 
landstrøm og varme ombord 
slik som undertegnede. 
Landstrøm koster en tusen-
lapp for en vinter, men gir en 
tørr, frostfri båt. Mine 
vinterforberedelser forøvrig, 
er relativt beskjedne: Jeg 
tapper ut ferskvannet, etter-
fyller vann på batteriene om 
det behøves, renser vannut-
skiller samt stenger avløp fra 
toalett og vask samt inntak 
til toalettet. 

Så på med presenningene og 
ferdig med det.  

ange av dere har sett 
frem til nyheter om 

en ny havn på Mosseveien 
211 – 213. Der er det dess-
verre ingen avklaring ennå. 

Småbåtutvalget har satt opp 
Mosseveien 211 – 213 som 
fast post på alle møter og 
viser med all tydelighet at 
det skal satses på dette 
prosjektet. Utvalgets leder, 
nestleder og sektretær er 
også i løpende kontakt med 
byrådsavdelingen i saken. 

Småbåtutvalget har også 
budsjettert med kr. 400.000 
til prosjektering. I denne 
utgiftsposten er det tatt 
hensyn til evetuelle omkost-
ninger til prosjektering og 
utredning i forbindelse med 
ny småbåthavn ved Mosse-

veien 211 – 213.  Oppdraget 
om utredning og uttegning 
av selve tomten ligger 
fremdeles hos planavdel-
ingen hos Friluftsetaten. 
Byrådsavdelingen er imidler-
tid på hugget og etterlyser 
jevnlig framdriften i 
prosjektet.  

Til slutt vil styret ønske alle 
nye og gamle medlemmer en 
riktig god jul og et godt nytt 
år.  
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