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God Jul och Gott Nytt År 2021
Vi närmar oss årets slut 2021, ett år fyllt av ett nytt ”det normala”, och vi kan bara
konstatera att livet är under ständig förändring.
Lyckans Slip Marina är för många av Er ett rent sommarsäsongsbolag, men vi har under året
ständigt nya uppgifter, förändringar men också årliga rutinarbeten när sommaren tar slut,
när vintern gör sitt intåg och när vårens första snödroppe ger sig till känna.
Som Ni alla vet och känner så står Lyckans Slip Marina och dess personal för förändring och
förhoppningsvis förbättring för alla våra besökare och fasta båtplatsägare
I år har vi även lagt extra fokus på att förbättra vår miljö, både arbetsmiljö men också vår
marina miljö.
Redan när jag och mina kolleger tog över ansvaret för verksamheten sa vi att ett båtvarv
inte bör ligga direkt på ”Götaplatsen” men gärna i dess anslutning, och nu har vårt kära varv
genom helt nya fräscha lokaler hamnat just i dess närhet.
När vi nu dessutom hanterar nära på 80% av alla våra kunders båtar vid kommunkajen, av
miljöskäl, så blir dess logistik mycket bättre.
Lite summering av gångna året för Er som besökt vår marina under 2021
• Marinan har varit mer eller mindre proppfylld en dryg vecka efter midsommar, en
ökning från 2020 med 18%
• Även de få ställplatser vi har lyckats få till har varit så gott som fulltecknat under stor
del av säsongen
• Äventyrsgolfen har varit en stor succé, och kompletterat glasskiosken, grillplatsen
och lekplatsen till en ny knytpunkt när vädret tillåter
• Bygget av vår nya båthall/varv har genomförts på ett lyckat sätt och blev klart i rätt
tidpunkt för att under hösten bli en nya servicepunkt för våra auktoriserade
servicetekniker.
• Årets julmarknad – vilken succé det blev! Så många härliga utställare gladdes i det
underbara vintervädret att så många besökare gjorde sitt för att bidra till den
framgången som det blev. Alla utställare har redan anmält sitt intresse för nästa års
julmarknad. Tusen tack kära Josefin för ditt engagemang, du är bäst !!
• Ytterligare en båthall i Backa var klar förra vintern och här har vi lyckats lösa flera av
Era önskemål om att ta hand om Era båtar vintertid.

• Personal. Vår fantastiskt duktige Per Karlsson har under året gått i pension, men
gästspelar titt som tätt vid behov. Dessutom har marinans mångåriga
”spindel/gogubbe” Palle lämnat bort en del ansvar för att fortsätta på deltid som
fastighetsskötare och miljöansvarig, men också samordnare vid större projekt.
Gustav Petterson har tagit över Palles ansvar som varvschef och har redan blivit varm
i kläderna. Robin Rosell Dahlström och Johan Alexandersson är 2 nya killar som
tillsammans med Alaa Aldubbi servar, polerar och förvarar alla våra kära båtägares
dyrgripar på bästa möjliga sett.

Vad händer då år 2022, vi börjar med det tråkigaste först
• Utbyggnationen av vår marina, går inte bra, eller det kanske det gör, men det går för
långsamt, och MMD äger både problemet och frågan. Hela hösten har gått utan
beslut i frågan, och det senaste är att vi ev skall komma till slutförhandling i slutet av
februari 2022, och då blir det omöjligt för oss att få till en ny större marina säsongen
2022. Vi hoppas på under, men jobbar utifrån de vi kan påverka.
• Brandt Båt, installerar sig i vår Marina med invigning av sitt center 1 mars 2022.
Redan nu har många provkört den helt nya elbåten Xshore
• Balkong till vår lägenhet ovan skeppshandeln kommer att byggas under våren. Prata
med Josefin ifall Ni har önskemål att hyra lägenheten kommande säsong
• Prislistor för säsong 2022 ligger inom kort ute på hemsidan
• Nytt golfhotell vid Skaftö Golfbana invigs i slutet av maj 2022. Läs mer på
www.skaftogolfhotell.se

Med önskan om ett fantastiskt underbart 2022 vill vi önskar Er en riktigt

God Jul och Ett Gott Nytt År

Vänligen

Conny Holmberg med personal / Lyckans Slip Marina

