
roderbladet 
S Ö R Å K E R S  B Å T S Ä L L S K A P    N R  1   2 0 1 6   

Sida 1 Ronny Svensson 

Ordföranden har ordet 

Foto och text  Ronny Svensson om inget annat anges 

S å då har äntligen Båtsäsongen  2016 börjat och de flesta flytetygen är i sitt rätta 

element vatten ...som vi dock haft lite lite av i vår. Djupet i hamnen är lite lägre 

men bredden är bra ! Går allt som planerat så kommer vattenståndet förbli lite lågt då 

ett mäktigt högtryck kommer att parkera sig i vårt område under Juli och Augusti så 

skynda er att kasta loss och stäva ut på havet  

Vi har flera projekt i år i hamnen som ni kan läsa mer om i detta nr av Roderbladet 

har ni frågor/tips/ funderingar förslag på förbättringar  är ni välkommen att kontakta 

oss i styrelsen  

 

MVH   Styrelsen  SBS  

Lågvatten och hårda vindar 

I  år har det varit lågvatten mest hela försommaren. Som lägst var det 47 cm under medelvatten vilket in-

nebar vissa problem för några segelbåtar vid sjösättningen. Det finns uppenbarligen sjunktimmer vid 

sjösättningskajen liksom längre ut mellan 100- och 200-bryggan. Några dagar efter 2:a sjösättning fick vi 

en mycket hård NV-vind. Medelvinden på Brämön var upp till ca 19 m/s. Vindbyarna kan vara 50 % över 

medelvinden. På hemsidan finns länkar till bl a SMHI där man, förutom väderprognoser, också kan kolla 

vattenståndet vid Spikarna. 

Projektet ”ringar På vattnet” 

T illväxtverket beslutade att inte stödja kommunernas 

ansökan om medel till projektet.  

Timrå kommun undersöker andra möjligheter att ordna 

finansiering av en del av det som ingick i planerna. 

Bland annat så försöker man få till investeringarna i Fär-

ja-området i Tynderösundet och även bryggan i Åkerövi-

ken. 
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klubbstugan 

K lubbstugan reparerades invändigt för ett par år sedan. Några medlemmar lade ner ett stort arbete och 

stugan är nu mycket fin invändigt. I år renoveras stugan utvändigt. Plåtfasaden ersätta av ny träfasad. 

Nya, ej öppningsbara, 3-glasfönster har satts in. Börje Larsson är arbetsledare och gör mycket av jobbet. 

båtplatser 

P å 100-bryggan är alla platser uthyrda. På 200– och 300-bryggan finns några platser lediga.  

Arbeten i hamnen 
Reparation av vattenventiler 

De gamla brunnsringarna lyfts undan. Gamla sönderros-

tade ventiler 

Nya moderna ventiler med avstäng-

ningsanordningar 

Huvudventilerna till klubben var gamla och gick  

inte att stänga helt De läckte allt mer och behövde 

bytas ut. Arbetet gjordes av medlemmar under april/

maj innan första sjösättningsdagen  
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R eparationerna av 

de sammanbygg-

da båtskjulen 1 och 2 

fortsätter i år. Förra 

året lades nytt tak på 

skjulen och i år kom-

mer fasaderna att kläs 

om med ny plåt. De 

portar som slagit sig 

kommer att justeras. 

Färgen på fasadplåten 

är mörkröd. Ägarna till 

skjul 1 påbörjade arbe-

tet redan i vår medan 

skjul två gör arbetet i 

höst.  

Ägarna svarar för allt 

arbete och alla kostna-

der. 

Reparation av båtskjulen 1 & 2 

J ordmassorna på södra 

piren har jämnats till 

och bildar en vall ut mot 

fjärden. Vägen innanför 

vallen är dock smal och 

bilar måste parkera läng-

re ut vilket blir trångt. 

Södra piren         landgångar                Ny brygga 

L ängst bort på 300-

bryggan finns en ny 

brygga för den största båten. 

Denna lösning valdes då på-

frestningen på befintlig 

brygga annars bedöms bli 

allt för stor vid hårda vindar. 

Bryggan har bekostats av 

båtägaren själv men klubban 

har svarat för jobbet. 

N ya landgångar till 

100-bryggan till-

verkades på arbetsdagen i 

maj och lades på plats i 

juni. 
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toatömning 

K lubben tittar på hur vi ska ordna en tömnings-

anläggning till ett rimligt pris. I S Lövvik har 

man en anläggning som består av en enkel pump ute 

på bryggan och med en slang in till toaanläggningen. 

Vi skulle kunna göra något liknande vid utrustnings-

bryggan.  

Klubben är inte ansluten till det kommunala avlopps

-nätet så vi behöver pumpa till en tank. Denna kan 

placeras vid farmartanken under ett utbyggt tak. Vi 

tömmer klubbstugans avloppstank 1-2 gånger om 

året med slamsugbil och kan låta tömma även denna 

tank vid samma tillfällen.  

I klubbens miljöplan, som är inlämnad till kommu-

nen, så hänvisar vi till anläggningen i Sundsvall  

Cityhamn. Till sommaren kommer det att finnas an-

läggningar även i Vindhem och Wivstavarv.  

Wivsta är tänkt som Timrå kommuns gästhamn och 

anläggningen där är delvis finansierad av kommunen 

och öppen för alla båtar.  

A nläggningen i Södra Lövvik är place-

rad vid livbojen på bilden ovan och 

syns knappt. Avfallet pumpas till avfallsan-

läggningen i servicehuset. 

Ny 200-brygga? 

D en äldsta delen av 200-bryggan behöver ersättas. 

Att bygga en ny brygga är ett stort projekt för klub-

ben både vad gäller arbetstid och kostnader. Ett bygge kan 

ske under våren 2017 men innan något sådant kan starta är 

det mycket planeringsarbete som måste vara klart. 

Den gamla 200-brygga kan sedan förtöjas i norra hamn-

bassängen och fungera som brygga för klubbens jollar och 

även för vatten-scotrar. Vattendjupet är där så litet att det 

bara är småbåtar som kan använda den delen av hamnbas-

sängen. Ett annat alternativ kan vara att köpa en begagnad 

brygga. Även det innebär mycket arbete. 
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Små tips  (Från Yachting monthlY) 

S mörj dragkedjan 

med en ljusstump 

så går den lättare 

R ostfritt stål kan poleras med ett 

citronskal. Skölj efteråt. M issfärgning på rostfritt stål 

kan tas bort med bikarbonat 

(bakpulver) på en svamp.  Skölj. 

Segeltävling 13 augusti 

Lördag 13/8  

 

Segeltävling 
med start och 

mål i Åkerö-

viken. Mer 

information 

senare. 

brandövning 

Roine Pettersson, som arbetar vid Medelpads Räddningstjänst, höll en mycket uppskattad brandövning. 

Alla borde gå en sådan och vi ska se om vi kan upprepa övningen vid ett annat tillfälle. 



Aktivitetskalender 2016  
 

 

24 april     söndag Vårmöte kl 15. Vaktlistan sätts upp där var och en kan boka datum. 

 

30 april     lördag Valborg vid klubbstugan kl 18. Grillning. Var och en tar med egen skaffning. 

 

14 maj       lördag Vakttjänst startar. Den som inte antecknat sig senast söndag  8 maj kommer att tilldelas 

vaktnatt     

 

14 maj      lördag Arbetsdag. Samling kl 10 för genomgång av arbetsuppgifter. Bryggorna ställs i ordning 

mm. Söndag 15 maj reservdag om vi inte hinner med allt. 

 Kallelse till arbete med klubbstugans panel kommer att ske utöver dessa tider!  

 

16 maj      måndag Hamnen öppen. Bryggor och Y-bommar klara med vatten och el påkopplat. 

 

21 maj       lördag 1:a sjösättning kl 10. Anmälningslistor i klubbstugan. Alla som önskar sjösätta med klub-

bens kran måste skriva upp sig på listan för respektive dag. 

  

04 juni       lördag  2:a sjösättning kl 10. Anmälningslistor i klubbstugan. 

   

11-12 juni lör/sön Arbetshelg. Samling kl 10 för genomgång av arbetsuppgifter.  

  Jollesegling.  Ungdomsgruppen ordnar jollesegling kl 10 – 15 båda dagarna. 

 

30 juli       lördag Träbåtens dag i Tynderö. Mer info senare. 

 

13 aug     lördag Segeltävling med start/mål i Åkeröviken. Mer info senare. 

 

27 aug       lördag Lysnatta. Båtutfärd till lämpligt mål. Mer info senare. 

 

10 sep       lördag           Höstfest kl 18. Grillning. Var och en tar med egen skaffning. 

 

17 sep       lördag 1:a torrsättning kl 10. Anmälningslistor i klubbstugan. 

 

01 okt       lördag 2:a torrsättning kl 10. Anmälningslistor i klubbstugan. 

 

08-09 okt lör/sön Arbetshelg. Samling kl 10 båda dagarna för genomgång av arbetsuppgifter. Bryggorna vin-

terställs mm. 

   

10 okt      måndag Hamnen stängd. Vatten och el på bryggorna avstängt. Båtar som fortfarande ligger i vattnet 

får förtöja vid utrustnings- eller sjösättningsbryggan.  

 

27 nov      söndag Årsmöte kl 14. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 november. 

 

11 dec      söndag Lucia  kl 14. 

 

 
Ändringar och tillägg  till Aktivitetskalendern kan förekomma och meddelas i görligaste mån på hemsidan. Utöver ovanstående 

arbetsdagar kan styrelsen komma att kalla till fler dagar. Detta blir säkert aktuellt om vi påbörjar bygge av ny 200-brygga i 

höst. 
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