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Sida 1 Ronny Svensson 

Så då har äntligen säsongen 2013 kommit igång och hamnen börjar fyllas med 

våra båtar. Vi hoppas dock att hamnen är ganska tom i sommar och alla är ute 

och njuter av sommaren som enligt många experter och sakkunniga kommer 

att erbjuda mycket sol, bra med vind till Segelbåtar och fördelaktiga priser på 

drivmedel till Motorbåtar..  

Vi har ett nytt utflyktsmål med bryggan i Åkeröviken att besöka i sommar.  

Det kan även nämnas att Restaurang Holmö Brygga öppnat i år samt att det 

byggs nya bryggor i Tynderösundet på Åstösidan så förutsättningarna för ett 

aktivt båtliv ser väldigt bra ut  

 

5 knop eller mer ute på havet i sommar ....                                                   

är fler än fast med 4 knopar vid y-bommar .....  
 

En trevlig sommar önskas alla medlemmar  

 

Håkan Nordin 

Ordföranden har ordet 

Ny klubbinformationsskrift 
En ny skrift med information om klubben finns nu på nya hemsidan. Ett exemplar finns i klubbstugan. 

Ny hemsida 
Vi har en ny hemsida med en egen domän. Adressen är www.sorakersbs.se  

 

Janken Åkerström har svarat för layouten och har lagt ner många timmar på det. Den gamla hemsidan är 

borta men tillsvidare finns där en omdirigerare till den  nya.  

Janken och Ronny är tacksamma för åsikter och förslag till förbättringar. 

Som professorn sa  Det är svårt att göra förutsägelser—speciellt om framtiden. 

 

Vi får hoppas sommaren blir längre än så här... 



båtplatser 
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Vi har ovanligt många båtplatser lediga och försöker locka fler medlemmar genom en förändring vad gäller 

hyra av båtplats under 2013.  

 

Styrelsen har beslutat att nya medlemmar under år 2013 kan hyra en båtplats utan insats men till högre 

hyra. Hyran är 1200:- / 1800:- för båtar t o m 8 m längd resp. över 8 m.  

I hyran ingår medlemsavgift samt vinterplats på hamnplanen vintern 2013/14.  

Vakttjänst 2 nätter samt arbetsplikt 8 tim tillkommer.  

Den som hyr båtplats 1 augusti eller senare får arbetsplikten reducerad till 4 timmar. Alla båtar måste vara 

försäkrade.  

 

Vid styrelsemötet 12 maj fanns det 13 lediga platser. Det betyder 26 vaktnätter som inte besätts -nästan en 

hel månads nätter. Sedan dess har vi fått flera nya medlemmar men fortfarande finns det 9 lediga platser. 

 

Det system med insats av två olika storlekar som vi har idag har flera nackdelar. Styrelsen tittar på de olika 

alternativen insats—ingen insats och planerar att presentera för– och nackdelar på årsmötet.   

I dag har vi medlemmar med både katamaran och trimaran.  

Vi har haft svårt att bereda dessa plats vid bryggorna eftersom de är allt för breda för en ordinarie båtplats.  

Genom omdisponering av båtplatser har nu trimaranen fått plats längst in på 100-bryggan. 

elsäkerhet 
Elsäkerhetsverket har gjort en riktad insats vid småbåtshamnar. Också vår hamn har besiktigats och vi fick 

ett stort antal anmärkningar. Ordföranden och Håkan Jonsson, elansvarig inom klubben, har gått igenom 

alla punkter och utarbetat en åtgärdsplan. Svar till Elsäkerhetsverket med beskrivning av åtgärdsplanen 

sändes den 11 juni. 

 

Elsäkerhetsverket kräver klargörande av ansvar för de olika delarna av elanläggningen i hamnområdet.  

 

Styrelsen har därför beslutat att: 

 SBS styrelse är ansvarig för anläggningen inom hamnområdet fram till mätpunkter/uttag.  

 

 Krav gällande alla elinstallationer efter mätpunkter/uttag inom hamnområdet:  

 

 Installationer måste vara fackmannamässigt utförda av behörig installatör i samråd med 

el-ansvarig inom SBS.  

 

 Det är varje enskild innehavare av båtplats/båtskjul ansvar att detta sker.  

 

 Besiktning av anläggningen inom hamnområdet sker 1 gång per år mellan mars-juni. 

Vad gäller båtskjul sker detta i samband med avläsning av elmätare. Eventuella brister 

dokumenteras och dessa skall åtgärdas snarast.  
 

Arbetsdagen 15 juni kommer att ha fokus på att åtgärda anmärkningar. 



Arbetshelgen 18—19 maj 

Sida 3 RODERBLADET nr 2, 2013  

Den lilla bastubadbryggan hade tagits upp för vin-

tern och lagts vid slipen. Redan tidigare var den i 

dåligt skick men vid snöröjning i vintras fick den sig 

en smäll. Däcksbrädor var knäckta och rostiga skru-

var stack upp. Även träbalkarna var skadade.  

 

Några medlemmar fick i uppgift att reparera bryg-

gan och gjorde ett bra jobb. Den ligger nu utlagd på 

sin plats vid bastun. 

200-bryggans Y-bommar hade tagits upp 

för vintern och monterades på plats igen.  

Några Y-bommar var i sämre skick 

och behövde svetsas. 

 

 

 

 

 

Landgångarna på 300-bryggan lyfts 

på plats med traktorn. 



Nya utsjöbryggan 
Bygget av den nya utsjöbryggan har skett i Söråker under maj. Arbetet har letts av Håkan Enerud och med 

deltagare från flera klubbar i Sundsvall—Timrå.  Det är en stabil brygga med en längd på 33 m och med 8 

flytelement av betong på vardera 1,2 t.  Bryggan är nu förtöjd i Åkeröviken. Både Timrå och Sundsvalls 

kommuner har bidragit till finansieringen. 

 

Avsikten är att bryggan ska invigas med ett evenemang. Tidpunkten för detta är ännu inte bestämt. 

 

 

I och med denna brygga så har vi nu 3 utsjöbryggor—Öbergs Udde, Gistaholmarna och Åkeröviken.  

SBS svarar för bryggan vid Öbergs Udde vad gäller iordningsställande på våren och hösten. 
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Bredbandet är nu inkopplat med en router som finns på hyllan i kontoret. Den har räckvidd endast inom 

klubbstugan. För att få täckning även i hamnbassängen kommer en trådlös slavsändare att monteras t ex vid 

fönstren mot verandan. Skulle räckvidden ändå inte bli tillräcklig så finns möjlighet att komplettera med 

bättre antenner än de ordinarie. 

 

Network name: TeliaGateway A4-B1-E9-7E-E4-71 

 

Wireless key: 34387EE241 

 

 

TVn på väggen kommer att anslutas till routern. Den gamla tjock-TVn kan vi sedan göra oss av med. 

Bredband i hamnen 

Sjösättning 25/5 och 8/6 

Årets första sjösättning bjöd på vackert väder med sol från klar himmel 

och relativt svag vind.  

 

Tyvärr medförde högtrycket att vattenståndet var ovanligt lågt. Det var 

inte mindre än 28 cm under medelvattenstånd vilket gjorde att segelbå-

tar med djup köl fick problem.  

 

Även vid sjösättningen den 8 juni var vattenståndet lågt. Några båtar 

som hade tänkt masta på kom inte in till mastkranen. 

Piren är smal och parkerade bilar har ofta stått i vägen. 

Styrelsen har beslutat att införa P-förbud på sträckan  

slipen  -  mobilkranen.  

 

Efter urlastning så parkera bilen på annan plats t ex vid 

300-bryggan. 
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Arbetet med förtöjning, bygge av landgång mm gjordes 6—9 

juni. 

 

Från en flotte vinschades förtöjningstyngderna på plats ca 8m ut 

från bryggan och fästes med grov kätting.  

Bryggan bogserades ut natten 5 - 6 juni av bl a Per Eriksson 

och C-G Carlsson. Dygnet före hade det blåst ostlig vind med 

byar på 25 m/s men till kvällningen var det i stort vindstilla. 

OBS  För att inte riskera fastna med ankaret i kättingarna så bör man lägga ankaret minst 10 m från bryg-

gan. Djupet är ca 7 m och det finns utrymme att lägga sig även på insidan. Endast just mot landgången 

grundar det upp.  
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Aktiviteter 2013 
      

  15 juni        Arbetsdag. Samling i klubbstugan kl 10. 

 

  xx aug         Buffé kl 18. Ev. frågeslinga för både barn och vuxna. Datum meddelas senare på                

           hemsidan / email / anslagstavlan 

 25 aug         Rödön Runt segeltävling. Se www.mnsf.y.se 

  31 aug         Lysnatta med båtutflykt Mer info senare på hemsidan / email / anslagstavlan 

  21 sep         1:a torrsättning kl 10. Anmälningslistor i klubbstugan. 

   05 okt         2:a torrsättning kl 10 

 12 okt        Arbetsdag. Samling kl 10 i klubbstugan.  

    20 okt         Hamnen stänger. Bryggor och Y-bommar klara för vintern med vatten och el avstängt. 

    24 nov        Årsmöte  kl 14 

    14 dec         Lucia kl 13  

Höga kusten.  

Naturgeografiskt är Höga kusten området där den norrländska s k bergskullterrängen når fram till havet. 

Södra gränsen brukar räknas vid Nolbykullen—Brämön och den norra vid Skagsudde. Inom området myn-

nar tre av Norrlands stora älvar—Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven.  

Världsarvet Höga Kusten är en mindre del av detta område inom Kramfors och Örnsköldsviks kommuner.  

 

Många som besöker Höga Kusten söderifrån färdas Härnön—Brämön v.v. utan att gå in i Sundsvallfjärden. 

Åkeröviken (kallas Söråkersviken på sjökortet) ligger bra till för att locka till ett besök.  

Inseglingen är enkel, viken är skyddad för alla vindar och djupet är tillräckligt även för de största segelbå-

tar. Här finns badstrand, grillplatser, toa, sopstation mm. Från viken är det en kort promenad till Skepps-

hamn med dess kapell, sjöbodar och restaurang. Bryggan kommer att förenkla för besökare och blir ett ut-

märkt alternativ till att ligga mot klipporna eller på svaj.   
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Svenska Båtunionen,  SBU    

Svenska Seglarförbundet,  SSF 

Avgifterna som vi betalar för medlemskapet i SBU och SSF har under åren blivit allt högre och styrelsen 

ifrågasätter om vi får valuta för pengarna. På årsmötet den 24 november får vi ta upp frågan om fortsatt 

medlemskap. 

Kort information: 

 Avgiften till  SBU blir nästa år drygt 9000 SEK. Medlemmarna får prenumeration på tidningen Båt-

liv och klubben får tillgång till SBUs registerprogram. 

 

 Avgiften till SSF blir nästa år drygt 17000 SEK. Vi får rätt att anordna sanktionerade segeltävlingar 

och SSF ordnar en del utbildningar.   

 

Avgifternas storlek utgår från klubbarnas medlemsantal. SSFs avgifter för familj är dubbelt så stor som för 

en enskild medlem. Detta är till nackdel för oss då vi har just familj och inte enskild medlem, 

Inom styrelsen finns uppfattningen att kostnaden för medlemskapet i framför allt SSF inte ger valuta för 

pengarna. Enligt SSFs årsredovisning så går mer än hälften av deras utgifter till elitsegling. Frågan är om 

det är SBS´s uppgift att sponsra svenska seglingseliten. 

hamnvakt 

Polisen presenterade: 

 Båtsamverkan och andra former av lokal samverkan för att öka tryggheten och minska brottslighe-

ten som t ex Grannsamverkan och Byavakt. 
 

 Nödvärn, ensvarsgripande mm  

         Information om den enskildes rätt att skydda sig själv och annan som utsätts för brott mm. 

 

Klubbarna presenterade hur man lokalt sköter bevakning mm. Ett bekymmer som funnits är att alla med-

lemmar inte tagit bevakningen på allvar och inte varit i klubbens område när de tagit på sig att vara där. 

Samverkan med polisen kan vara ett sätt att motivera till bevakning och att se den i ett större sammanhang.  

Alla klubbarna var mycket intresserade av Båtsamverkan och bjöd in Polisen till sina möten under hösten 

för att berätta om hur de kan utveckla sitt arbete för en trygg miljö hos den egna båtklubben. 

Planering av detta under sommaren och hösten. 

 

Klubbar i vårt område har den senaste tiden haft oönskade besök.  

Styrelsen önskar att nattvakten är på plats större delen av tiden 22—06. Parkera bilen väl synlig 

från infarten. 

El-grinden har brutits sönder. Styrelsen anser att grinden kan vara öppen dagtid juni—augusti. 

Nattvakten låser med hänglås och förste man på morgonen öppnar. Vi kan inte nu säga någon tid-

punkt då grinden är lagad. 

Tisdag den 21 maj var representanter för båtklubbarna i 

Sundsvall—Timrå området, Stöldskyddsföreningen i Väs-

ternorrland och Svenska Sjöräddningssällskapet inbjudna till 

ett möte med polisen. Bakgrunden är att stölder av båtar och 

båtutrustning är ett problem på många håll.  
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Hamnområdet förr i tiden...och ett brev 

Vid städning på kontoret så ramlade ett brev som satt tejpat på baksidan av ett foto ner på golvet. 

Brevet är ställt till medlemmarna i klubben varför jag tagit med det här. 

 

Efter ett besök i småbåtshamnen 2010 så skrev Sigrid Eklund, Martin Eklunds mor, brevet. Martin vi-

sade bl a det gamla fotot ovan som skänkts till klubben av Lars Sandberg.  

 

Sigrid skriver i brevet om när hon som 9-åring såg när Nya Söråkers Såg brann ner 1931. Bilden ovan 

visar området med sågen och där hamnen är idag.  

 

 

 

Bilden nedan visar Sörviks Såg. Det vita bostadshuset finns fortfarande kvar mellan strandpromenaden 

och vägen liksom mindre rester av byggnaden med skorstenen. 
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