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1 Tältet  

 

Tältet skadades under stormen i vintras. Under helgen har taket lagats med ny duk så att 

det åter är användbart.   

 

Offert på ny tältduk har erhållits. Priset inkl arbete och moms är ca 134 000:-.  

För att finansiera en sådan kostnad med en avskrivningstid på 20 år skulle kostnaden per 

plats i tältet komma att vara 700: de första åren för att sedan stiga till 1100:-. 

Ett alternativ är att byta till plåttak. Efter lagningen så håller taket förhoppningsvis ett par 

år och arbetsgruppen tillsammans med styrelsen får titta på framtida alternativ. 

Kostnaden för tältet ska balansera mot intäkterna för uthyrning så att inte klubbens 

ekonomi i övrigt belastas. 
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2 100- och 300-bryggorna 

Y-bommarna på 100-bryggan kommer att omplaceras så att det för varje båtplats blir en 

gångbar Y-bom och en enklare bom. Bruttobredden på platserna blir 4.0 m och 4,5 m 

med de breda längst ut mot hamninloppet till. Nettobredd blir ca 3,65 m resp 4,15 m. 

Yttre bommen är skadad. Ett kraftigare fäste är beställt. 

Arbete med Y-bommarna planeras till helgen 20-21 oktober. 

 

Y-bommar för att komplettera 300-bryggan är inte införskaffade. 

 

 

3 Uppmärksamhet / ordning 

Buskörning med t ex moped har minskat i och med att grindarna alltid är låsta. Under 

sommaren har tre rutor på bastun krossats av stenkastning. Varje ruta kostar ca 400:-. 

Vattnet i bastun stängs av då hamnen stängs för vintern. Den som vill bada bastu efter 

avstängningen får ta med sig färskvatten själv. Havsvatten ska inte användas på 

bastuaggregatet. 

Skylt om förbud mot dykning ska sättas upp. 

 

Gånggrinden är ännu ej monterad. Den kommer att lämnas olåst dagtid för att ge gående 

tillträde till hamnen. 

Bilgrindarna kommer att förses med el-manövrering som öppnas med nyckel från en 

stolpe. 

 

Långtidsparkering av bilar ska ej ske på yttre piren.  

 

Gästhamnsskylt ska sättas upp. 

Fiske med kastspö ska ej ske i hamnbassängen då drag kan fastna i och skada båtkapell. 

 

 

4 Utsjöbryggor. 

Bryggan vid Öbergs udde är inbogserad till SBS´s hamnbassäng. Den kommer att 

skrotas. De flesta av distriktets klubbar har gått samman för att finansiera nya bryggor vid 

Öbergs Udde och Gistaholmarna. Totalt har ca 70 000:- anslagits av klubbarna och 

förhoppningsvis kan Sundsvall och Timrå kommuner samt SBU bidra med ytterligare 

medel. Bryggorna kommer att byggas på hamnplanen i Söråker under hösten/vintern för 

att bogseras på plats våren 2008. 

Arbetstid som läggs på bygget kan tillgodoräknas som utfört för klubben. 

 

 

5 Valberedningen har ordet. 

Valberedningen står inför en svår uppgift att hitta kandidater till de olika posterna i 

klubben och uppmanar alla att lämna tips på personer som de sedan kan tillfråga. 

Ronny Svensson tar över som sekreterare efter Kiki Blixt för resten av hennes period. 
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6 Övrigt  

 

-   Luciafirande blir den 9 dec kl 14 i klubbstugan 

 

-   Lista med mindre arbeten som ska göras sätts upp på anslagstavlan i klubbstugan. 

Var och en som har arbetstid kvar att göra kan titta där efter lämplig arbetsuppgift. 

 

-   Båthus. Flera medlemmar är intresserade av att bygga nya båthus.  

Intresse lämnas snarast till Sten Bengtsson. 

Klubben svarar för ansökan om byggnadslov till kommunen och ansökan bör          

lämnas snarast. Ett lämnat byggnadslov gäller i fem år.  

 

-   Arbetsdag nästa helg  20 – 21 okt  kl 10 – 15 

 

-   Klubben sålde en del järnskrot i sommar vilket inbringade ca 11 000:-. 

 

-   Bättre info till nya medlemmar efterfrågades. Mycket finns på hemsidan men        

styrelsen tittar på vad som kan förbättras. 

 

 

7 Kroatiensegling 

Som avslutning berättade Rune Gustafsson om seglingen i Kroatien. Förutom foton så 

visade Rune ett sjökort över området där de olika dagsetapperna framgick. 

Dessutom visades bilder från en färd längs Indalsälven från Kävstabron till Järkvissle tur 

och retur. En närliggande färd som alla med trailerbar båt kan göra. 

 

 

8 Avslutning 

Sune tackade för visat intresse och avslutade höstmötet. 

 

 

 

 

Ronny Svensson 

 

 

 

  


