
Styrelsen önskar alla medlemmar ett fortsatt gott 2012 och hoppas att sommaren kommer 

att bjuda på en fin båtsäsong.  

Under de senaste åren har Roderbladet givits ut vid några tillfällen som ett enkelt infor-

mationsblad. Detta är första numret med ny utformning och ambitionen är att ge ut 3-4 

nummer per år.  

Ronny Svensson har svarat för utformningen. Synpunkter på utformning, innehåll, för-

slag på innehåll mm tas gärna emot via  email: ronsve@telia.com.  Medlemmar som t ex 

vill dela med sig av något smultronställe, varna för någon nyupptäckt undervattensten 

eller annat är välkomna att höra av sig för att på ett enkelt sätt sprida informationen till 

övriga medlemmar. I nästa nummer kan vi även ta med en köp/sälj ruta. Skicka emeil 

med vad du önskar köpa/sälja. Om utrymme finns kan vi ta med bild. 
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Sida 1 

Information från styrelsen 

Ordförande  

Håkan Nordin 

Martin Eklund 

 Hamnkapten 

Per Eriksson 

Arbetssamordnare 

Mikael  Steen 

Kassör 

Pekka Hietamäki 

Sekreterare 

En lista över arbetsuppgifter kommer att finnas i klubbstugan. 

Exempel på arbeten:  

reparation av utrustningsbryggan (nytt trädäck) 

bygga tak över dieseltanken  

lägga trall mellan bastun och badbryggan (så att vi inte drar in så mycket grus) 

dra fram el och vatten till gästplatserna  

målning av byggnader  

 

Styrelsen är intresserad att veta om någon medlem har t ex viss färdighet, kontakter för in-

köp av materiel till bra pris, tillgång till viss utrustning som kan vara av nytta för klubben.  

Exempel: mattläggare, el-behörighet, VVS, tillgång till sky-lift?  

Suppleanter: Magnus Svedjemo, Mats Eriksson 

Arbeten i hamnen 

Jan Nyström 
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Efter stormen var grindens el-motor skadad. Först antogs att även detta var en vindskada men grinden tycks ha force-

rats av ett fordon varför polisanmälan gjorts. Alla medlemmar bör titta till sina båtar och skjul för att se om något 

skadats eller stulits. 

polisanmälan 

klubbstugan 
Golvet i klubbstugan har länge varit ojämnt. Nu har arbetet med 

uppriktning startat och det gamla golvet har rivits ur.  Man kommer 

att byta en del av isoleringen och därefter lägga nya 2x2 reglar tvärs 

de befintliga reglarna. De nya fasas ner så att golvet kommer i våg. 

På detta läggs därefter golvskivor som underlag för en ny matta. 

 

Under ombyggnadstiden så är klubbstugan naturligtvis inte tillgäng-

lig för uthyrning. Arbetet beräknas vara klart under februari. 

 

Bilden: Lasse Pettersson, Hans Norlander och Lennart  

Pettersson. 

Preliminär Aktivitetskalender 2012 
Framtagning av Aktivitetskalendern 2012 pågår.   

Styrelsen uppmanar alla sektioner att komma in med planerade aktiviteter så att vi kan fastställa Aktivitetskalendern. 

I kalendern ingår t ex medlemsmöten/segeltävlingar/grillafton/jolleseglingar/sjösättningsdagar/upptagningsdagar/

arbetsdagar mm.  

Redan finns ett antal preliminära datum. 

Vårmöte/arbetshelg 12—13 maj kl 10. Vi börjar med ett medlemsmöte och sedan arbete. 

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

Sjösättning 27 maj och 3 juni kl 10 

Segeltävling Klingerfjärden Race 9—10 juni 

Städkväll 13 juni kl 18 

Arbetskväll  27 juni kl 18 

Segeltävling Rödön Runt 19 augusti 

Upptagning 15 och 29 september kl 10 

Arbetshelg 13—14 oktober kl 10 

Hamnen stänger 14 oktober.  

Utsändning av fakturor 
Elmätarna i båtskjulen är nu avlästa. Elförbrukningen för respektive skjulägare kommer att faktureras tillsammans 

med klubbens övriga avgifter. Fakturorna sänds ut snarast med betalning senast 31 mars. Nytt för i år är att anmälan 

och betalning för kranlyft planeras att finnas med på fakturan. Skriv in vilka datum för lyft som du önskar så finns du 

automatiskt med på listan. 

Den som inte önskar behålla sin plats eller som inte avser sjösätta och kan låta någon annan disponera platsen, om-

beds meddela hamnkaptenen senast 31 mars. Eventuella lediga platser kommer under april att fördelas på personer 

som står i kön.  
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Fredag den 9 december 2011 drog ett lågtryck med hårda sydostliga vindar in 

över mellersta Norrland. Vindstyrkan på Brämön var i byarna 32 m/s. Lågtrycket 

medförde extremt högvatten. Spikarna hade som högst ca 120 cm över medelvat-

tennivå. Inom SBS hamnområde så var  utrustnings– och kranbilsbryggorna helt 

under vatten liksom slipen. Vågorna spolade över södra piren vid den lilla be-

tongkajen. De inför vintern losstagna trälemmarna var på väg att flyta bort när de 

räddades.                                                                                                              

Det var stövlar som gällde för att ta sig  ut på utrustningsbryggan och till mobil-

kranen. 

Ny traktor 

Extremt högvatten 

stormvindar 
Stormen Dagmar drog fram över Norrland natten mellan Juldagen och Annandagen. På Höga Kusten-bron uppmättes enligt upp-

gift 40 m/s i byarna. Mängder av träd blåste omkull över el-ledningar och vägar.  

I båthamnen blåste två båtar omkull. Båtarna lyftes efter någon dag på rätt köl och tycks ha klarat sig utan nämnvärda skador. Ett 

antal båttäckningar gav sig iväg.   

Ett par båtskjul fick ljusinsläppen av korrugerad plast intryckta vilket medförde att det blev övertryck i skjulen och portarna for 

upp, men i övrigt stod skjulen pall.  Plåtskjulen vid Deltaterminalen tog däremot mycket stryk i stormen. 
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Klubben har sålt den gamla baklastaren och köpt en ny midjestyrd traktor. Endast utbildade förare får köra traktorn. 

På arbetsdagar, upptagnings– och sjösättningdagar mm kommer det att finnas förare på plats.  

Vid behov av traktorn för transport på andra dagar så får var och en komma överens med en förare. I övrigt får med-

lemmar använda Valpen för transporter inom hamnområdet. Dock är kopplingen dålig.   

Utbildade förare: Håkan Nordin 060-40261, 070-5287775,  Per Eriksson 060-41759, 076-8067753,                       

Martin Eklund 060-41515,  070-3173515 

Gamla baklastaren 

lastas på köparens 

trailer. 

Nya traktorn 



Markarbeten för det nya skjulet har påbörjats. Schaktning för en vändplan 

norr om nuvarande skjul har gjorts men den behöver sannolikt göras nå-

got större. Bärlager har lagts ut på en del av planen.  

Takstolar och resningsbalkar har anskaffats 

 

Skjulet kommer att resas närmare vattnet än de nuvarande. Portarna kom-

mer att vara på långsidan mot Strandpromenaden.  

Bygget beräknas vara klart senast till vintern 2013. 
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Jan och IngaLis är nu i Västindien. Jan skri-

ver om seglingen och lägger även in många 

bilder så att vi alla  kan följa deras seglingar.  

 

Hemsidan är  http://www.agnesaallotar.se  

segeltävlingar 

Nya båtskjulet 

Våra långseglare 

Klingerfjärden Race  

SBS kommer att vara arrangör för en  nationell rankingsegling för 

2,4 mR—minitolvor.  

Tävlingen kommer att hållas 9—10 juni med deltagare från hela 

Sverige. För SBS räkning så håller Rune Gustafsson och Tommy 

Svedin i det hela. 

Nytt fr o m  2012 är att sanktionering av seglingar ska gå via Riks-

idrottsförbundets hemsida till Svenska Seglarförbundet.                              

Av den anledningen så har SBS aktiverat en websida på               

Idrottonline —RFs hemsida. Detta påverkar inte vår egen hemsida.  

 

SBS har fått sanktionering för Klingerfjärden Race  9—10 juni  

och Rödön Runt 19 augusti.  

Målning av båtskjulen 
Strandpromenaden är nu byggd i en första etapp och mycket uppskattad 

av Söråkersborna. På ett allmänt möte framkom synpunkter på att SBS 

hamn inte är världens vackraste.  

Styrelsen har sedan tidigare föreslagit att både båtskjulen,  klubbskjulet 

och klubbstugan ska målas om. Eftersom båtskjulen är privata krävs en 

överenskommelse mellan klubben och ägarna om en gemensam målning. 

Varje ägare får betala sin kostnad för målningen.  

Tillkomsten av strandpromenaden gör det än mer angeläget att målningen 

sker så fort som möjligt varför styrelsen har tagit underhandskontakt med 

en entreprenör för att få en uppfattning om kostnaden.    


