Hej, alla ÖTS-are!

Här kommer lite information från styrelsen om det aktuella läget i
klubben.

• Vattenfrågan
Grundvattennivån i Östhammars kommun är fortfarande alltför
låg och därför måste vi nu hitta en annan lösning på
bevattningsfrågan. Östhammars kommun och Gästrike Vatten
kommer inte längre att tillåta att vi vattnar grusbanorna med
vatten via det kommunala systemet. Detta är givetvis ett hot mot
tennisen i Öregrund, men styrelsen och kommunen för just nu
konstruktiva samtal för att hitta en långsiktig och hållbar lösning.

Om grusbanorna i Tallparken och vid Kyrkan inte vattnas
kontinuerligt kommer ytskikten att spricka och banorna på sikt
att förstöras. Detta är Östhammars kommun helt införstådd med.
Det räcker inte med tillfälliga brandslangar från havet som under
Tennisveckan 2017 och 2018. Klubben är givetvis mycket
tacksam för den hjälp vi fick av Skadeservice i Östhammar, men
nu måste vi hitta en permanent lösning för att trygga
verksamheten.

Det naturliga alternativet till kommunalt vatten är naturligtvis
just havsvatten. Detta håller en salthalt på 0,5 procent, vilket är
fördel då salt binder fukt. Vi behöver alltså inte vattna fullt så
ofta och därför är detta en perfekt lösning. Men frågan är hur
havsvattnet ska pumpas upp och det är inte helt enkelt.

Här krävs beslut i Kommunstyrelsen samt strandskyddsdispens
och en beviljad ansökan om så kallad vattenverksamhet från
Länsstyrelsen. När det gäller Kyrkan kan också ett arkeologiskt
tillstånd krävas eftersom området är av riksintresse för
kulturmiljövården. Detta är beroende av schaktdjup och

förhoppningsvis kan slangen läggas så grunt att vi slipper denna
tidskrävande tillståndsprocess. Något frostfritt djup behövs ju
inte eftersom vi inte vattnar på vintern.

Sedan ska pumpar installeras. Just nu undersöker kommunens
tekniska förvaltning om vi kan klara oss med en sugpump så att
vi slipper ha en dränkpump på havsbotten. Det skulle blir billigare
och enklare. Men frågan är om vi kan få tillräckligt tryck med en
suglösning. När det gäller Kyrkbanan finns ytterligare en
utmaning: elförsörjningen.

Sammantaget blir detta en kostsam historia – oavsett lösning.
Men samtidigt inser kommunen att man inte kan hyra ut marken
utan att vattenförsörjningsfrågan är löst. Det är ju som att hyra
ut en bil utan ratt.

Diskussionerna har hållit på sedan i höstas och är inne i ett
avgörande skede just nu. Vi har med emfas understrukit att
frågan måste vara löst senast den 1 maj annars hotas all
sommartennis i Öregrund och all tränings- och
tävlingsverksamhet. Kommunen inser tennisens betydelse för
Öregrund och för ortens varumärke. Frågor om friskvård står
högt på agendan och vi hoppas att det ska borga för ett lyckligt
slut på detta hydrologiska drama.

• Investeringsplan
Styrelsen jobbar med en omfattande investeringsplan, där vi
listar och prioriterar saker och insatser som vi ska satsa på.

• Årsmötet
Årsmötet hålls alltid inför säsongens början, i år den 24 mars.
Vi hoppas att det blir mer välbesökt än tidigare år. Förutom
sedvanliga formalia kommer förstås vattenfrågan att diskuteras
vid mötet.

• Tennishallen
Hallen fungerar fint och bokningen via Infartsmacken likaså. På
ovanvåningen fortsätter Göran Hultqvist sitt arbete med att skapa
ett arkiv för ÖTS, detta för att vi ska kunna läsa om allt som hänt
i klubben sedan 1935.

• T2 i Tallparken och Kyrkbanan
Dessa banor öppnar när vädret tillåter och då underlaget är
tillräckligt bra. Och om det finns vatten förstås.

• T1 i Tallparken
Som bekant planerar klubben planerar att lägga om banan. ÖTS
har sökt och Upplands Idrottsförbund har beviljat ett
anläggningsbidrag på 200.000 kronor till omläggningen. Detta
under förutsättning att ÖTS får ett 10-årigt arrendeavtal för
Tallparken och där är alltså vattenfrågan en avgörande faktor.
Utan vatten ingen bana, utan bana inget arrende och utan
arrende inget bidrag.

• Sommartennis och träning
Vi planerar för sommarträning under veckorna 26, 27 och 28 och
veckorna 30, 31 och 32 efter Tennisveckan. Inbjudan kommer att
läggas ut på hemsidan, på Facebook och komma som ett
mejlutskick i en brevlåda nära dig.

• Tennisbiljetter
Dessa finns som tidigare att köpa i Infartsmacken och i
Järnaffären mittemot Systembolaget. Priserna är detsamma som
förra året: 100 kr/tim för medlemmar, 140 kr/tim för icke
medlemmar. Vi utreder också för närvarande frågan om att införa
ett online-baserat bokningssystem. Vi återkommer med mer
information om detta senare i år.

• Tennisveckan
En av Sveriges största breddturneringar och sommarens
höjdpunkt avgörs under vecka 29, 13-21 juli. För singel blir
åldersklasserna 35, 45, 55, 65 och 75. Motionsklasserna bevaras.
Klasserna DD50, pojkdubbel 14 och flickdubbel 14 kommer att
strykas på grund av för lågt deltagarantal ifjol.

• Öregrund Junior Cup
Denna turnering spelas under två dagar den 29-30 juni.

• ÖTS sajt och Facebook
Gå gärna in och kika på vår hemsida för mer information:
www.oregrundstennis.se. Gör även ett besök på Tennisveckans
egen Facebooksida: https://www.facebook.com/tennisveckan/

Vi ses i sommar på tennisbanorna. Om det finns vatten förstås.
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