
                                                                    Motala i Januari 2022 

 

Bäste medlem.  
Detta medlemsutskick innehåller viktig information för dig som medlem 

Borenshultsområdets Båt- och Strandförening och därför är det också viktigt att du läser 

allt i detta utskick och också följer de anvisningar som här ges. 

Årsavgift 

Nu är det återigen dags att betala årsavgiften. Enbart medlem 100 kr.                                                                   

Betalning ska vara föreningen tillhanda senast 2022-01-31 

Adressuppgifter 

För att medlemsinformation ska kunna fungera måste du som medlem skicka in uppgifter så 

snart du ändrat adress eller e-post, det är helt enkelt din skyldighet som medlem för att vi 

ska kunna nå dig. 

Vi kommer fortsättningsvis inte att lägga ner allt det arbete vi i styrelsen gjort under alla år 

för att hitta er när ni ändrat adress och e-post. Kan vi inte nå er via de kontaktuppgifter vi 

har betraktar vi ert medlemskap i föreningen som avslutat med tillhörande konsekvenser. 

I de fall du som medlem inte har någon e-post eller kan nås elektroniskt hanteras det på sätt 

som tidigare det vill säga med pappersutskick(innebär mycket merarbete för oss), men du är 

fortfarande som medlem skyldig att hålla oss uppdaterade gällande kontaktuppgifter. Får du 

utskick i pappersform och har en e-post adress, hör av dig till oss! 

För att kunna hålla ett aktuellt och korrekt medlemsregister skall du lämna dessa uppgifter 

om något ändras 

Namn:....... 

Adress:......                                                                                          E-post................... 

Medlemsnummer:....... 

Dessa uppgifter skall skickas på e-post till : batmossan@bbosf.se eller via vanligt brev till 

Borenshultsområdets Båt- och Strandförening, Borensvägen 133, 591 62 Motala 

 

 



Viktigt inför 2022. 

Årsmöte 

På grund av rådande smittoläge återkommer vi med information om datum längre fram.  

Städdagar 

På årsmötet inkom önskemål om städdagar. Vi återkommer med datum om dessa.  

Du som medlem är dock löpande skyldig att också avlägsna det skräp du själv producerar! 

Vi kommer även fortsättningsvis att inspektera samtliga områden, skräp som inte avlägsnats 

kommer att omhändertas och debiteras på områdets brygg /bodägare. 

Våra Iläggningsplatser och ramper. 

Många medlemmar har under senare år kunnat konstatera att våra ramper och 

iläggningsplatser är flitigt utnyttjade. Tyvärr är det så att många inte är medlemmar i vår 

förening.  Hjälp oss att se till  att de som har behov också blir medlemmar i BBOSF. Vi 

kommer att göra kontroller för att stävja problemet.  

Strömmen 

Restriktioner på grund av rådande strandskyddsregler kvarstår i form av ny- om- och 

tillbyggnad. Föreningen kommer att fortlöpande göra kontroller. 

Vi i styrelsen önskar er en god fortsättning på år 2022! 

 

OBS! Glöm inte uppge namn och medlemsnummer när du betalar till 

plusgirokonto 21 16 20-0. 

Årsavgift 2022  Medlems nr:……………….       21 16 20 – 0   

Betalas senast 2022-01-31        Borenshultsområdets Båt & Strandförening  
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