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STORA HUNDUDDEN 

Varvsförening för KSSS och 

SXKs Stockholmskrets 

 

 

Till båtägare på Hundudden 
  
Efter att ha varit nere på varvet några dagar denna vecka känns det tyvärr nödvändigt att komma 
med några påminnelser och påpekanden till de båtägare som har båt på Hundudden. 
  
Mastskjul 
Mastskjulet står väldigt ofta öppet och så skall det ej vara. Särskilt inte när kvällen är inne och natten 
är i antågande. När du avslutat ditt besök i mastskjulet – antingen du använt portarna på sjösidan 
eller dörren på andra sidan – skall du vänligen ombesörja att portarna/dörren stängs. Det händer 
alltför ofta att mastskjulet är öppet när varvet i det närmaste är tomt och ingen rör sig vid eller i 
mastskjulet. Skärpning säger jag och påminner om att öppenhet  i detta sammanhang kan locka till 
sig oönskade gäster av allehanda slag.  
  
Miljöstationen 
Dörren till miljöstationen skall även den stängas efter besöket där.  
  
Kylskåpet i Café Bojen  
Några båtägare berättade för mig att de lagt in några öl för kylning i kylskåpet. När de en stund 
senare skulle hämta dem var två redan uppdruckna!!! Man eller i vart fall jag blir rätt ledsen när jag 
hör talas om sådant. Självklart tar man inte från kylskåpet annat än sådant man själv tidigare 
placerat där. Än en gång – önskvärt med Skärpning! 
  
Parkering  
Parkerar gör vi på anvisade området på varvsplan och inte ner vid sjön. Vid sjön kan man stå en kort 
stund för att lasta av men så snart man är färdig kör man upp bilen till parkeringen på varvsplan.  
  
Årsmöte 
Tar också tillfället i akt att informera om att vid det årsmöte med medlemmarna KSSS och SXK:s 
Stockholmskrets som ägde rum vid ett digitalt möte den 20 maj 2021 beviljades styrelsen 
ansvarsfrihet och att styrelsen har samma sammansättning under kommande verksamhetsår som 
enligt föregående.  
  
I övrigt avslutas detta med en önskan om allt gott för den sommar som förhoppningsvis infinner sig 
inom en inte alltför avlägsen framtid.  
  
  
Anna-Lena Järvstrand 
Miljöansvarig Stora Hunduddens Varvsförening 
  

 

 


