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Sida 1 

Ordföranden har ordet 

Foto och text  Ronny Svensson om inget annat anges 

Hej alla SBS medlemmar nu har både Isen och Mörkret lagt sig över vår 
hamn och båtsäsongen känns avlägsen men...  
 

… den börjar redan nästa helg då alla båtägare sitter och väntar förhopp-
ningsfulla till Kalle Anka och att Tomten kommer med dom tillbehör till Båten 
som alla önskat i säcken  
 

1 vecka senare har vi redan 2017 och då skall ju alla nya tillbehör monteras 
och snart är det dags att sjösätta  

 
 

Vi i styrelsen vill passa på att önska en riktigt   
 
            God Jul och Gott Nytt År  
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styrelsen 
Det kom ca 25 medlemmar till årsmötet. Till mötesordförande valdes Lisbeth Eklund som 

med stor vana ledde mötesförhandlingarna. Jan Nyström hade avsagt sig återval. Thomas 

Sandberg valdes till ordinarie styrelsemedlem och Morgan Evensson valdes in som ny till 

suppleant. Ronny Svensson valdes till sekreterare för ännu en period.  

Protokollet finns i klubbstugan för alla att ta del av. Vid konstituerande styrelsemöte kan 

styrelsen komma att utse en av ledamöterna till vice ordförande. 

Styrelsen 2017 

Ordförande 

Håkan Nordin 

Kassör 

Mikael Steen 

Sekreterare 

Ronny Svensson 

Ledamot Ledamot 

Per Eriksson Thomas Sandberg 

Suppleant Suppleant 

Martin Eklund Morgan Evensson 

Hamnkaptenen har många arbetsuppgifter varför årsmötet beslöt att 

dela upp dessa på två personer:  

 

 Rune Gustafsson svarar för båtplatser i sjön 

 Martin Eklund svarar för klubbens område på land 

 

Var och en är ansvarig för att hålla koll på sin bryggbåtplats med Y-

bom vad gäller t ex skador. Mindre skador kan man åtgärda själv. I 

traktorskjulet finns både verktyg och en hel del material. Större ska-

dor anmäls till styrelsen eller bryggansvarig då det kan krävas mer 

omfattande åtgärder.  Rune Gustafsson 
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Båtplatser / vinterplatser / långliggare 

Sommaren 2016 hade klubben endast ett fåtal båtplat-

ser lediga. 100-bryggan längst ut var helt full. Här lig-

ger alla de segelbåtar som behöver större vattendjup.  

På 200- och 300-bryggorna fanns några lediga platser. 

Alla som har båtplats i SBS hamn garanteras även vin-

terplats på land. Vinterplats ingår i båtplatsavgiften.  

Det finns båtklubbar i regionen som har färre platser på land än vad de har båtplatser. Vi har 

i mån om utrymme kunnat ordna vinterplats på hamnplanen för några som inte haft båtplats 

här. Båtarna blir allt större så styrelsen räknar med att klubben i framtiden endast i liten, om 

ens någon, omfattning kommer att kunna erbjuda vinterplats på hamnplanen för andra än de 

som har båtplats här. De som endast har vinterplats betalar medlemsavgift och vinterplats-

avgift, samt kranavgift i förekommande fall, men går inte vakt och gör ingen arbetstid.  

Långliggare.  
Vi har ett antal långliggare på hamnplanen. För att 

klubben inte ska förvandlas till en kyrkogård för båt-

vrak så beslöt årsmötet 2014 om en avgiftsstege för 

långliggare. Sedan många år gäller att alla båtvag-

nar ska vara försedda med namn och tfn-nr. Trots 

detta så finns det vagnar som saknar märkning!  

 

Albin Viggen 
På klubbens område ligger t ex en Albin Viggen med 

okänd ägare. Den har inte skötts om på år och dag. En 

medlem tömde den på ca 1,5 m³ vatten i somras. Trots 

eftersökning så har ingen ägare påträffats. Den är an-

mäld till polisen som hittegods.  

Är det någon som vet vem ägaren är?? 

För att ha båten på klubbens område krävs medlem-

skap och att aktuella avgifter betalas. Har man inte 

inom 3 månader efter anmaning betalat avgifterna så 

anses medlemmen efter styrelsens prövning ha utträtt 

ur föreningen.  

 

Det är att betrakta som egenmäktigt förfarande att ha 

sin båt på annans område utan tillstånd. Sådana ären-

den kan komma att överlämnas till Kronofogden i de 

fall ägaren är känd och anmälas till polisen som hitte-

gods om ägaren är okänd. 
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Den nya 200-bryggan kom med lastbil i juli. Bryggan 

monterades ihop och förtöjdes längs med den gamla un-

der arbetsdagarna i oktober.  

Till våren innan första sjösättning behöver vi färdigstäl-

la den med nytt trädäck, 

montering av Y-bommar, 

dragning av el och vatten 

mm. 

 

   OBS  OBS  OBS  OBS 

 

Kom ihåg att senast den 31 

december fylla i den ar-

betstid du gjort.  

Arbetstidspärmen finns på 

kontoret i klubbstugan.  

båtskjulen 

De sammanbyggda båtskjulen 1 & 2  har nu fått ny fasadplåt på 3 sidor samt ny takplåt. Det 

som återstår till nästa sommar är att justera portarna och sätta ny plåtbeklädnad. Dränerings-

diket bakom skjulen kom-

mer också att färdigställas. 

Allt arbete och alla kost-

nader har skjulägarna sva-

rat för.  

Det nya båtskjulet börjar nu ta form.  Fortfarande återstår dock en hel del innan båtarna kan 

rullas in. 

Nya 200-bryggan 
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Projektet ”ringar På vattnet” 

Här kommer lite information om projektet ”Ringar på vattnet”. 

Skisserna är från Timrå kommun och visades på klubbens årsmöte i samband med informa-

tionen om projektet.   

 

Vid pennan! 

Carl-Göran Carlsson 

Utsjöbryggornas intresseförening 

Wifstavarf 
 

Det är nu klart att Wifstavarfs båthamn blir Timrås gästhamn. Den gamla ångbåtsbryggan i 

hamnen kommer att renoveras under 2017. Tanken är i framtiden att turistbåten Medvind 

ska ha möjlighet att lägga till vid bryggan med passagerare.  

Den gamla fjärrvärmetuben som finns efter stranden kommer också att rivas bort. 
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Färja-området i Tynderösundet 
 

Etapp 1 vid Färja Tynderö är klart för byggstart under våren 2017. Vilket innebär ny däck-

ning av bryggan mot fastlandet och att en av byggnaderna på stranden byggs ut till ett Café 

med toaletter för besökande. Tanken är att den bryggan i framtiden enbart skall vara en gäst-

brygga för besökande båtar  
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Åkeröviken 

 

När det gäller Åkeröviken är bygglov inlämnat för förhandsbesked om dispens för strand-

skyddet. Förhandsbeskedet gäller både för ett nytt servicehus och nya bryggor utefter ber-

get.  Blir det ett positivt svar på detta kommer byggstart för bryggorna att ske under våren 

2017. 


