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ÅRSMÖTE  2021 
Pga rådande pandemi så kommer inte klubben att kunna hålla ett vanligt 
årsmöte 2021 utan kommer erbjuda er som vill delta att göra detta digitalt. 
Gå in på vår hemsida www.parlan.eu och följ de instruktioner som står i rutan 
Årsmöte 2021. 
 
Det finns bland annat förslag på prisjusteringar av medlems- och hamnavgifter 
för 2022 och vi vill ha in era röster och synpunkter senast 2021-02-28.  
Vi sammanställer och protokollför årsmöteshandlingarna och publicerar dem 
sedan på hemsidan senast 2021-03-20. 
 

MEDLEMSARRANGEMANG 
Då det är oklart hur pandemin kommer utveckla sig under 2021 så vågar vi inte 
börja arrangera någon Enöfest.  
Vi återkommer senare under våren om det skulle bli något av detta! 
 

STÄDDAGAR I KYRKVIKEN 2021 
   Vårstädning  - lördag 10 April kl 10.00   –   reservdag lördag 17 April 
   Höststädning- lördag 2 Okt kl 10.00    –   reservdag lördag 9 Okt 
Som vanligt bjuder vi på korv efter arbetet och som tidigare belönas närvaro 
med rabatt på nästa års brygghyra.  

 

http://www.parlan.eu/


SÄKERHET PÅ SJÖN 
För allas trevnad och säkerhet på sjön är det viktigt att tänka på följande: 

   Ha ALLTID lanternor tända efter mörkrets inbrott 
   Lita inte på att andra har det – ha därför ALLTID uppsikt framåt 
   Ta hänsyn till andra och håll avstånd mellan båtarna 
   Ta hänsyn och kör inte i hög fart nära land eller i hamnar 
   Förtöj INTE i sjömärke – de förflyttas då och stämmer sedan inte 
   Kör inte berusad – det kan bli din eller någon annans olycka 
   Sist men inte minst – NJUT av vår härliga sjö! 

 
Klubben har ett antal klistermärken med sjömärkenas innebörd som delas ut till 
de som önskar att ha som lathund i båten.     Hämtas i hamnboden. 
Skaffa gärna ett sjökort också så ni kan njuta av HELA sjön –  
säljs bl a via hamnkontoret, Turistbyrån och Brödernas i Bromölla. 
 
 
FÖREKOM TJUVARNA  
Lämna inga lösa saker kvar i båtarna! 

Ta om möjligt med bensintanken hem 
då det framförallt är bensin de är ute 
efter.  
Ha ordentligt och godkänt lås och kedja 
fast båten i bryggan. 
Kolla även så du har en bra båtförsäkring 
om olyckan ändå är framme.  
Svenska Sjö har förmånliga försäkringar 
för dig som medlem i båtklubben.  
 
Besök dem på www.svenskasjo.se  
 
 
FAKTURA VIA EPOST 
För att digitalisera oss ytterligare och spara både tid, miljö och pengar så ber vi 
er som önskar faktura via epost from 2022 att inkomma med epost för detta till 
info@parlan.eu  

http://www.svenskasjo.se/
mailto:info@parlan.eu


VAD HÄNDER I HAMNEN 2021? 
Vi jobbar vidare med säkerheten och bevakningen av hamnen och kommer i 
början på året sätta upp ny belysning som ska lysa ut på bryggorna för att störa 
ovälkomna gäster. Detta kan ev. leda till att man upplever att man blir bländad 
när man ska angöra sin bryggplats men man får då ta det onda med det goda 
och ha överseende med detta. 

Räddningsstegar kommer monteras upp längst ut på varje brygga samt att vi 
sätter upp räddningsbojar (frälsarkransar) på alla bryggor och på flera utvalda 
platser i hamnen. 

Nya övervakningskameror är uppsatta i slutet på 2020. 

I övrigt gjordes det ett par stora projekt med B och C bryggan 2020 så detta året 
vilar vi upp oss lite från byggandet. 
 

STYRELSEARBETE 
Då vi har några tomma platser i styrelsen så söker vi några som känner att de har 
tid, lust och ork att engagera sig mer eller mindre i en väl skött förening med god 
arbetsanda. Vid intresse eller om ni vill veta mer om vad vi söker får ni gärna 
maila till info@parlan.eu  
 

NYA SJÖKORT 
Ivösjöns fiskevårdsförening håller på att ta fram nya underlag för nytryck av 
sjökort över Ivösjön.  
När dessa är klara kommer vi att kunna sälja dem på hamnkontoret. 
 
Digitala sjökort finns att köpa hos Marin & Fiskecenter AB i Bromölla 
www.marinofiske.se  
info@marinofiske.se  
0456-646566 

 

Hjälp oss hålla rent och fint i och runt sjön.  
Lämna platser i det skick ni önskar möta dem på!  

mailto:info@parlan.eu
http://www.marinofiske.se/
mailto:info@marinofiske.se


UPPSÄGNING AV BRYGG-/UPPLÄGGNINGSPLATS  
SENAST 1 MARS 
Tiden för uppsägning av bryggplats går ut den 1 Mars.  
Uppsägning sker enklast via mail till info@parlan.eu  
Då det finns kö till bryggplatser uppmanar vi er som inte använder er plats att 
säga upp den och därmed ge plats åt någon i kön.  

UPPSÄGNING MEDLEMSKAP 
Ni som inte önskar vara medlemmar längre meddelar oss detta då utebliven 
betalning INTE räknas som uppsägning. 
Ej betalda medlems- och bryggavgifter innebär omedelbar spärr av tagg. 

 
KLUBBKONTAKT - ÖPPETTIDER HAMNBODEN 
Klubbmobilen kommer att vara bemannad under samma tider som vi har 
bemanning i hamnen. På hamnkontoret kan man under högsäsong hämta ut 
nycklar, göra medlemsanmälan eller ansöka om båtplats. 
             Se öppettider på vår hemsida! 
Övriga tider lyssnas telefonsvarare av med jämna mellanrum. 
Har vi ej möjlighet att svara direkt når ni oss snabbast via epost som läses varje 
dag och vid riktigt akuta läge kan ni kontakta någon i styrelsen direkt. 

 
Klubbens kontaktuppgifter Bidragsgivare 

             2020 
Mobil  0730-948004 

Epost info@parlan.eu  Ivetofta Sparbank 

Hemsida www.parlan.eu      i Bromölla 

Följ oss gärna på Facebook 

 
Vi önskar Er en sjön sommar! 
    Styrelsen BK Pärlan 
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