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Sida 1 

Information från styrelsen 

Håkan Nordin 

Ordförande 

Martin Eklund 

 Hamnkapten 

Per Eriksson 

Arbetssamordnare 

Mikael  Steen 

Kassör 

Pekka Hietamäki 

Sekreterare 

Årsmötet beslutade om 8 timmars arbetstid för medlemmar som har båtplats eller 

skjul. Den som inte gör sina timmar får betala 300:-/timme.  

 

Vi behöver ha en hel del gjort redan under maj och innan segeltävlingarna 9-10 

juni. Till tävlingarna kommer det seglare från hela Sverige och vi vill visa upp en 

fin hamn.   En lista över arbetsuppgifter kommer att sättas  upp i klubbstugan. En 

del arbeten är sådana som kan utföras av var och en ensam, medan andra uppgif-

ter kräver att man är flera som hjälps åt. 

 

Har du svårt att komma på de gemensamma arbetsdagarna så ta kontakt med Per.  

Han kan ge anvisningar om arbetsuppgifter för dig. 

Tfn 060-41759   Mobil 076– 8067753  

Suppleanter: Magnus Svedjemo, Mats Eriksson 

Arbeten i hamnen 

Jan Nyström 

Ledamot 

Redaktör Ronny Svensson 

Arbetena i klubbstugan är nu klara och i helgen 21-22 april kunde möblerna bäras 

in igen. Stugan är nu i toppskick. TACK till alla som har engagerat sig renovering-

en. 

Styrelsen har nu tagit fram en Aktivitetskalender för 2012 som presenteras på an-

nan plats i Roderbladet. Det är en hel del arbeten som ska göras i hamnen.             

Per Eriksson är arbetssamordnare och kommer att vara sammanhållande.                

Ambitionen är bl a att göra en ordentlig uppstädning av hamnområdet inför segel-

tävlingarna i juni. Vad vi vet är detta första gången som en nationell segeltävling 

genomförs i Söråker. Vi ser fram emot tävlingarna och önskar Segelsektionen 

lycka till.  
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Aktivitetskalender 2012 
Styrelsen har fastställt aktivitetskalendern för 2012. Ändringar, kompletteringar och tillägg  meddelas i 

möjligaste mån på hemsidan, via email och på anslagstavlan i klubbstugan.  

 

 30 april majbrasa. Tänds ca kl 19. Medtag egen skaffning. 

  

 12—13 maj kl 10.  Vårmöte/arbetshelg  Vi börjar den 12:e med ett kortare vårmöte i klubbstugan 

Därefter fördelas på olika arbetsuppgifter. Exempel: bryggorna ska ställas i ordning; ny däckning på 

utrustningsbryggan; nybyggnad av tak över dieseltanken, ev utplaning av nytt bärlager vid utrust-

ningsbryggan/mastkranen mm. Klubben bjuder på korv med bröd. 

         Kalender för Vaktlista sätts upp till den 12 maj så att var och en kan anteckna sig för vaktnätter. 

    

 20 maj. Hamnen öppnar. Då ska Y-bommarna vara klara och vattnet påkopplat.  

 

 27 maj kl 10.  Första sjösättningsdag.  Listor kommer att sättas upp på anslagstavlan i klubbstugan. 

Alla som önskar sjösätta måste skriva upp sig på listan för respektive sjösättningsdag. Det har före-

kommit att det endast varit ett fåtal uppskrivna varför Hasse har bokat upp sig för annat. Sedan har 

det kommit många fler…  OBS Ny avgift 300:-. Betala med jämna pengar. 

         Markera lyftpunkter på din båt och ordna ett kölstopp på båtvagnen så att man sedan ser var kölen  

         ska stå vid torrsättningen. Märk båtvagnen med namn och telefonnummer. Avsikten är att båtvagnar- 

         na kommer att ställas upp på planen bakom båtskjulet. 

 

 2 juni kl 10.  Andra sjösättningsdag. 

 

 7 juni kl 18.  Städ– och arbetskväll. Vi ska göra hamnområdet fint inför besök av deltagare från 

hela Sverige till Klingerfjärden Race 

 

 9—10 juni. Segeltävling Klingerfjärden Race.  I samband med tävlingen kan festligheter komma 

att anordnas.  

 

 16 juni. Arbetsgruppen för Utsjöbryggorna planerar arbetsdag på Gistaholmarna. Alla är välkomna 

att hjälpa till. Kontaktperson C-G Carlsson. 

 

 29—30 juni. Om intresse finns kan en eskader komma att ordnas. Mål Öbergs Udde, Gistaholmarna? 

 

 19 augusti. Segeltävling Rödön Runt  

 

 25 augusti. Lysnatta. Om intresse finns kan en båtutflykt arrangeras.  

 

 15 september kl 10.  Första torrsättningsdag.  Listor kommer att sättas upp på anslagstavlan i 

klubbstugan. Anteckna dig på listan för respektive dag om du önskar ta upp med klubbens kran. 

 

 29 september kl 10. Andra torrsättningsdag.  

 

 13—14 oktober kl 10. Arbetshelg.  

 

 14 oktober.  Hamnen stänger. Efter detta datum måste man som båtägare räkna med att vattnet är 

avstängt, Y-bommarna ev. upptagna, landgångarna borttagna och bryggorna kan vara utsläppta. 

 

 18 november kl 14. Årsmöte. 
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klubbstugan 
Ett antal medlemmar har under vintern lagt ner ett stort arbete med att renovera klubbstugan. Golvet har 

lagts om med nya bjälkar och skivor. En ny matta har lagts in. Alla tre ytterdörrarna har bytts. Innerväggar-

na har målats. 

Nu återstår en del yttre arbeten. Plåtpanelen på ingångssidan planeras bytas ut mot träpanel och stugan be-

höver målas om. 
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Nya golvskivor var på 

plats i februari.  

Rune Gustafsson och 

Tommy Kling kunde då 

måla väggarna.  

Iris Gustafsson deltog 

också i målningen.   

Till Påskhelgen lades den 

nya mattan in. 



Förberedande markarbeten för det nya båtskjulet har gjorts men inget bygge har startats eftersom bygglovet inte är 

klart. Det tar tid eftersom det krävs dispens från strandskyddslagen.   

Takstolar och resningsbalkar har anskaffats och ligger på norra delen av hamnområdet, både innanför och utanför 

staketet.  
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Jan skriver om seglingen och lägger även in många bilder så att vi alla  

kan följa deras seglingar.  

 

Hemsidan är  http://www.agnesaallotar.se  

Köp — sälj 

båtskjulen 

Våra långseglare 

Enligt uppgift så kommenterades vid senaste mötet i byggnadsnämnden att de befintliga båtskjulen bör snyggas upp. 

Ljusinsläppen av korrugerad plast bytas. De nuvarande är både söndriga och starkt missfärgade vilket bidrar till det 

dåliga utseendet. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att klubbskjulet och klubbstugan ska målas om samt föreslagit 

att även båtskjulen bör målas.  Tillkomsten av strandpromenaden gör det än mer angeläget. 

 

Styrelsens underhandkontakter med en entreprenör för målningen har inte givit önskat resultat. Det lutar nu åt att 

båtskjulsägarna tillsammans själva får måla om skjulen och medlemmarna måla om klubbstuga och klubbskjul.  

Propellrar 

2 st singelprop. till Penta drev 280 nyjusterade /felfria 

-814612    15X17V 

-2404        16X15V 

  

Håkan Jonsson  070-375 70 34 


