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Ordförande Håkan Nordin hälsade välkommen till årets välbesökta vårmöte. Ett 30-tal medlemmar 

hade mött upp. 

Aktivitetskalender.                                                                                                                                          

Mötet började med en genomgång av styrelsens förslag på Aktivitetskalender. Efter diskussioner om 

datum för upptagning så fastställdes Aktivitetskalendern. Några medlemmar önskar en tidigare första 

upptagning. Det finns möjlighet för medlemmar att gå samman och komma överens med klubbens 

hamnkapten, kran- och traktorförare. Det blir dock en något högre kostnad. 

Swishkonto.                                                                                                                                                        

Klubben har nu skaffat swishkonto för betalningar vid t ex kranlyft. Konto 123 508 77 54. 

Vaktlistan.                                                                                                                                                         

Vaktlistan sattes upp till mötet. Alla som ska gå vakt skriver upp sig på 2 nätter. Instruktioner för 

nattvakten finns i vaktpärmen. Nytt för i år är att de medlemmar som i år fyller 75 år eller mer inte 

behöver gå vakt. 

Bilgrinden.                                                                                                                                                                   

Det var en del diskussioner om bilgrinden och mötets uppfattning var att bilgrinden normalt ska vara 

stängd. Den kan dock lämnas öppen om det finns fler medlemmar inne på klubben. Därigenom finns 

det ju viss övervakning och det kan vara mer omfattande trafik in och ut.                                                                                                                                  

Är man osäker så stäng grinden.  Alla medlemmar har förhoppningsvis nyckel med sig.                                                                                                               

Gånggrindens lås behöver bytas till ett som man enkelt kan ställa om mellan låst/olåst. En medlem 

åtog sig att försöka ordna det. 

Gästplatser.                                                                                                                                                            

Klubben är ingen officiell gästhamn och har inga markerade gästplatser. Gästande båtar kan hänvisas 

till utrustningsbryggan, 200-bryggans nock med eget ankare, Olerts brygga vid 300-bryggans norra 

ände (för båtar med litet djupgående) eller tillfälligt lediga platser.                                                                                                                               

På förslag från en medlem så kommer hamnkapten Rune Gustafsson att sätta upp en lista på tavlan i 

klubbstugan där var och en kan anteckna datum för när den egna båtplatsen kan ställas till 

förfogande som tillfällig gästplats. 

Seglingar.                                                                                                                                                               

Morgan Evensson informerade om seglingarna den 12-13 maj. På lördag 12:e blir det tränings-

seglingar följt av tävlingar den 13:e. 

Lysnatta den 25 augusti planeras båtutflykt med både segel- och motorbåtar till lämpligt mål. 



Arbeten i hamnen.                                                                                                                                                   

Håkan Nordin informerade om planerade arbeten.                                                                                           

- Den gamla kranen används vid sjösättningarna men sedan ska den monteras ner och flyttas. Nytt 

fundament ska byggas för den nya kranen.                                                                                                         

- Plåttaket på klubbens truckskjul ska bytas.                                                                                                        

- Platser för vattenskotrar ska ställas i ordning på hamnplanen                                                                       

- En del av den gamla 200-bryggan ska läggas vid yttre piren mellan fiskestugorna och hamninloppet. 

Kameraövervakning.                                                                                                                      

Kameraövervakning togs upp i en motion på årsmötet. Medlemmen som skrivit motionen håller på 

styrelsens uppdrag på att undersöka tillståndvillkor, kostnad mm. Kostnaden är inte känd ännu men 

mötets mening var att om det blir en hög kostnad så bör klubben skjuta anskaffande till nästa år. 

Utsjöbryggorna och Ringar på vattnet.                                                                                                                      

C-G Carlsson informerade. Mer information kommer efter nästa möte med kommunen den 9 maj.                                                                                                    

- Gistabryggan avses läggas ut trots skarvarna.    

- Åkerövikens brygga har lyfts av isen och flyttats 50 m längre ut. Det är ett stort arbete att ta upp 

alla förtöjningstyngder och flytta tillbaka dem.    

- Öbergsbryggan är inte undersökt ännu.  

- Skeppshamn och Åkeröviken. Kommunen håller på att gräva för avlopp mm. Ritning till 

servicebyggnad i Åkerviken ska finnas hos byggnadsnämnden för behandling. På bergsknallen vid 

östra stranden avser man bygga en utsiktsplattform med grillmöjligheter.   

- I Färjaområdet är cafébyggnaden snart klar. Det blir ingen bed- and breakfast nu men man avser 

bygga 4 övernattningsstugor med dusch/toa.   

- Wifstavarvs hamn blir Timrå kommuns officiella gästhamn. Man avser ställa ångbåtsbryggan i 

ordning som gästbrygga. 

 


