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Sida 1 Ronny Svensson 

Välkommen till säsongen 2015 som står för dörren. Nu flyter bryggor igen och det 

hårda vita har förvandlats till det mjuka blå som kommer att omsluta våra farkoster 

igen.  

 

I år tror vi på en repris av vädret från i fjol samt en annan gammal bekant som blir 

aktuell igen .. pottan … då nya regler har trätt ikraft vad gäller tömning av toalett 

tank i havet.  

 

Ang. miljö vill vi från SBS påminna om vår policy att inga båtar i vår hamn får 

bottenmålas med sk "giftfärg" som kan orsaka förorening av mark/vatten.  

 

Så kolla alla 4 F              Förtöjning,      Försäkring,    Fender,    Flytväst     

                                                                                                                      ..sen ses vi till havs  

                         

 Vänliga Hälsningar    

               Håkan Nordin  

Ordföranden har ordet 

Flytväst och första hjälpenkudde 

Foto och text  Ronny Svensson om inget annat anges 

Vid Västernorrlands Båtförbunds årsmöte så vann klubben en flytväst 

och en Första hjälpen-kudde. 

 

Flytvästen hänger på klädhyllan i klubbstugan och lånas ut till med-

lemmar som tillfälligt behöver en extra flytväst.  Viktklass 70-90 kg.  

Första hjälpen-kudden finns på hyllan till vänster i kontoret. 

Böcker om föreningsarbete 
Klubben har skaffat 2 böcker om föreningsarbete.  De har 

fokus på Valberedning resp. Styrelse men behandlar också 

föreningsarbete i allmänhet.  

Det är matnyttiga böcker som framför allt Valberedning 

och Styrelse bör läsa men även övriga medlemmar. Vi be-

höver  medlemmar som engagerar sig i klubbverksamhe-

ten och dessa böcker är en utmärkt introduktion. 

 

SISU ordnar kurser av olika slag t ex ungdomsledare med 

inriktning på jollesegling. Kan det vara en väg att få igång 

ungdomsverksamheten bättre?  
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pikétröja 

Pikétröjorna med klubbmärket finns i färgerna VIT, 

RÖD och MARIN i både dam- och herrmodell.             

Storlekar S—XXL.  

 

Pris 200:-/st 

Ren båtbotten utan gift 
Helena Nilsson är projektledare för SBU-projektet Ren båtbotten utan gift.  En informationsträff om vilka 

alternativ som finns till att måla med båtbottenfärger hölls på Wivstavarvs båtklubb den 3 mars. Trycksaker 

med information tillhandahölls och några exemplar finns nu i klubbstugan för alla att ta del av. 

Allmänt kan sägas att båtbottenfärger indelas i 

  Kemiskt verkande 

  Fysikaliskt verkande. 

 

De kemiskt verkande innehåller bekämpningsmedel och måste ha ett godkännande från Kemikalieinspek-

tionen för att få säljas. Om det står på burken att färgen är Godkänd så innebär det alltså att den innehåller 

gift. 

De fysikaliskt verkande innehåller inte bekämpningsmedel och behöver inget godkännande. Det är endast 

dessa som får användas norr om Örskär.                 

Man beräknar att 80 % av giftet utsöndras under säsongen och mest under de första veckorna efter sjösätt-

ningen. Det är hemmahamnen som avgör vilken typ av färg man får använda. Även om vi härifrån seglar 

till västkusten så får vi inte måla båten med Västkustfärg. 

 

Det är främst beväxning med havstulpaner som är problemet. De sätter sig fast endast under korta perio-

der. Det är normalt en period i juni och en i september. Varning för dessa perioder kan man få via SMS.                                                                             

Anmäl dig till sms-tjänsten genom att skicka havstulpan start till nummer 71120.   

Eller varför inte gå en tur upp i Ångermanälven – havstulpanerna dör i sötvatten. Vi har ju även näst intill 

sötvatten i  vår egen hamn eftersom vi ligger så nära Indalsälvens mynning. 

Information finns på SBU   http://www.batliv.se/article.asp?newsid=8482 

och den nya hemsidan  http://batmiljo.se/ 

http://www.batliv.se/article.asp?newsid=8482
http://batmiljo.se/
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Man visade på 6 olika alternativ till bottenmålning 

 

 Skrovduk    

         Kostnad 5000—10000 kr. Endast motorbåtar, högst 32´ 

 

 Förvaring på land   

         Kräver slip eller kran 

 

 Borsttvätt   

          Både segel– och motorbåt. 42´, bredd 4 m, djup 2 m..Kostnad 300-400/gång. 2-3 ggr. Härnösand  

          har en borsttvätt — kostnad 500 kr/gång. Det finns företag som kan sätta upp en tvätt om tillräckligt  

          många förbinder sig att tvätta. Investering 0,5—1 miljon kr. 

 

 Ligga i sötvatten några dagar 

 

 Ultraljud 

          Kostnad 6000  - 15000 kr. Fungerar inte på träbåtar 

 

 Båtlyft och tvättning 

          Kräver slip eller kran 

 

Kim Ottosson från Sundsvall kommuns miljökontor informerade om Projekt Sundsvall 2015 och Kustpla-

nen. Man avser besöka alla båtklubbar under april—augusti för en dialog om en handlingsplan.  

Hav– och Vattenmyndighetens riktlinjer är vägledande för kommunerna. Detta innebär att kommuner kan 

behandla liknande frågor på olika sätt. Sedan kommunen fattat beslut så är detta bindande för båtklubbarna. 

Båtklubbar i olika kommuner kan alltså få helt olika krav på sig. 

Helena Nilsson demonstrerar en borste för manuell rengöring av båtbottnar. 

Hjertmans har en modell som heter Scrubbis. SBS avser köpa in Scrubbis till årets säsong och som alla 

medlemmar kan använda för att rengöra båtbottnen. 



Förstudie Timrå 2020 
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Timrå kommun har en fantastisk 11 mil lång kuststräcka som är relativt outvecklad i jämförelse med närbe-

lägna kustområden såsom Höga Kusten och Jungfrukusten. För att kunna satsa på och utveckla besöksnär-

ingen längs med kustremsan bör vissa områden prioriteras.                                                                           

Tyvärr så har länsstyrelsen inte godkänt projektet. Bakgrunden är att det sedan 1 jan 2015 krävs att 

man ser projektet i ett större sammanhang som inbegriper både Sundsvall och Ånge kommuner. Det 

hela kan alltså komma att senareläggas minst 1 år.  Från Båtrådets sida ser man som angeläget att toa 

vid Åkeröviken ställs i ordning snarast även om projektet i övrigt.senareläggs.  

 

  Åkeröviken 

Åkeröviken ligger strategiskt bra till för båtresenärer som passerar på väg till och från Höga kusten. Det 

blir ett naturligt stopp, beläget mitt emellan Härnösand och Sundsvall. Det är en väldigt naturskön och 

skyddad vik med ett bra djup vilket gör att alla typer av fritidsbåtar kan gå in i viken, även vid dåligt väder. 

 

Åkeröviken med omnejd kan utvecklas till att bli Timrås främsta gästhamn. Framförallt är det läget och 

tillgängligheten till förbipasserande båtar som gör detta möjligt. För att kunna konkurrera med Höga kusten 

och Jungfrukusten krävs dessa ändringar som bjuder in till möjligheterna att stanna i området, även under 

flera dagar. Med en tillströmning av båtturister finns det stora möjligheter att utveckla en affärsrörelse på 

platsen. 

 Färja-området i yttre Tynderösundet 
Hamnområdet har en nybyggd kaj. Området är lättillgängligt både från land och hav, med närhet till restau-

ranger. Lokal transport med buss finns att tillgå från både Sundsvall och Timrå.  

Infrastrukturen med en kaj och byggnader för bland annat ett servicehus finns redan att tillgå, men behöver 

rustas upp för att uppnå godtagbar standard. Ett servicehus kommer att göra området mer attraktivt både för 

båtresenärer och eventuellt sommarstugeägare i närområdet. 

Utveckla området med café, bed and breakfast, ny brygga norra delen. Kostnad 5 milj. 
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 Wivstavarvsområdet 
Läget vid det historiskt intressanta Wifstavarvsområdet, där sker det mycket aktiviteter under 

sommaren, är av intresse ur ett besöksnäringsperspektiv. Närheten till både hav och land, centrum, rekrea-

tionsområden och transporter (hamn, tåg, buss och E4:an) gör området lättillgängligt för såväl boende i 

området som turister.  

Andra intressanta insatsområden som tas upp i förstudien är     

  Fagerviksfältet - Golfbanan   

  Tynderösundet med Holmö Brygga 

 

I projektet ingår att bl a båtklubbarna medverkar i finansieringen. Som en del i detta kan överlåtelse av  

bryggan i Åkeröviken samt arbetsinsatser ingå. 

Wivstavarvs båtklubb.  Foto från förstudien 

Färja-området i yttre Tynderösundet. Fotot är taget från bron till Åstön 
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Båtskjulen 
Ägarna till den långa längan med båtskjul har beslutat att rusta upp skjulen. Det finns förslag på att dela 

upprustningen i  två etapper. -  alla väggar och portar i en etapp och taket i en. Väggarna kläs med plåt i röd 

färg och taket i svart.   

Det stora båtskjulet ät egentligen två skjul som byggts 

samman. De har något olika utformning. Ny plåt gör att 

skjulen får en mer enhetlig fasad. Det som skiljer sig åt 

är främst ljusinsläppen mot hamnplanen. 

Det bortre skjulet berörs inte av denna upprustning. 

Reservatet föreslås utökas med större delen av Åstholmen och Leskäret men minskas med Skeppshamns-

området och området vid Lotstornet - Storhamn.  

Området vid Åkeröviken föreslås vara kvar inom reservatet men föreskrifter och skötselplan ska göra det 

möjligt att utveckla området för besöksnäringen och främst olika typer av service till båtgäster. 

Förslaget finns på kommunens hemsida och synpunkter ska lämnas senast 30 juni. 

Remiss Åstöns naturreservat 
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tältet 

Tältstommen bedömdes av företaget som lade på duken förra gången vara i dåligt skick. Att lägga på ny 

duk är allt för dyrt. Offerten var på ca 120 000 kr.  Eftersom försäkringen inte  täcker tält så är det inget 

alternativ. Idén om plåttäckning har kommit upp. Stommen är dock i sådant skick att den inte bedöms klara 

något större snötryck och detta är då inget realistiskt alternativ.  

 

Styrelsen har beslutat montera ner stommen. Om någon medlem är intresserad av stommen för att montera 

upp den någon annan stans så kan styrelsen diskutera det. 

Området där tältet står behöver dikas ut. Det kan sedan finnas möjlighet att bygga ett enklare skydd, typ 

större carport, för klubbens jollar mm. 

Västernorrlands BåtFörbund  årsmöte 

VnBF höll årsmötet på hotell Höga Kusten den 21 mars. Klubben representerades av Ronny Svensson. 

Dessutom är C-G Carlsson i VnBF styrelse och Lars och Monika Pettersson är revisorer. 

Stadgarna ändrades något på några punkter. Protokollet kommer att finnas på VnBFs hemsida när det är 

justerat. 

Henrik Olsson, Härnösand, informerade om kommunens projekt för båtlivet.  

Jacop Enestad, skadechef på Svenska Sjö, informerade om deras försäkringar.   

Lars, Monica och C-G laddar upp 

med en kopp kaffe före årsmötet.  



Nya bryggor i härnösandsområdet 
Henrik Olsson var projektledare för Härnösands kommuns utbyggnad av gästhamnarna och informerade 

om projektet.  

 

Förutom hamnarna i stan så har man lagt ut 

bryggor i  

 

 Barsviken. Ny landgång. Man planerar 

bygga vedeldad bastu. Fortfarande sak-

nas stig till fiskeläget. 

 

 Vålön,. Brygga med grillplats. 

 

 Kläfsön (östra Hemsön). Bra djup med 

skydd för de flesta vindar. Man planerar 

bygga bastu.  Lämplig plats om man vill 

besöka Hemsö fästning. Fästningen sägs 

kunna ordna biltransport. 

 

 Hultom (norra Hemsön). Grunt vid inre 

delen av bryggan. Toa och sopmaja. 
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Uppmärkning för lyftsling 
Alla båtar som ska lyftas med klubbens kran ska vara uppmärkta där lyftslingen ska placeras. I klubbstugan 

finns ett antal klistermärken från Svenska Sjö som är avsedda just för det. Märk upp din båt.  

Klisterlapparna kanske inte räcker till alla, så  -  först till kvarn gäller... men du kan naturligtvis använda 

andra märken om du har några. 

I år kommer krangruppen att kontrollera att båtarna är uppmärkta.  

 

Även på båtvagnarna ska det finnas markering för hur båten ska stå på vagnen. Kranföraren ska kunna se 

markeringen. Man kan låta göra s k kölstopp på vagnar till segelbåtar. Det är lämpligt att göra det nu me-

dan båten står på vagnen. 

Foto från Härnösandsprojektet 
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utsjöbryggorna 
Under vintern har vattenståndet i Bottenhavet varierat kraftigt. Isen har lyfts och sänkts  om vartannat och 

kraftiga vindar har fått den att driva. Alla tre utsjöbryggorna har blivit skadade. 

 

Åkeröviken. 

Isen lyfte av en ca 6 m lång sektion av landgången. Man hittade den längs stranden en bit ut i viken och 

bogserade in den. På arbetsdag den 7 maj reparerades bryggan och dessutom lades 6 bojar ut—5 innanför 

bryggan och en utanför bryggnocken.  

 

Öbergs Udde. 

En närmare besiktning ska göras snarast. 

 

Gistaholmarna. 

Bryggan har förflyttats 10-15 m i sidled. Stålstolparna som landgången varit fastgjord i har böjts. Främst 

Wivsta och Fagerviks båtklubbar får ordna till bryggan.  

 

Arbete på  Utsjöbryggorna ligger utanför klubbens egna arbetsdagar men arbetstiden får räknas in i arbets-

plikten.  

Foto Per Eriksson 
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Aktivitetskalender 2015 
 

25 april     lördag Vaktlista sätts upp där var och en kan boka datum 

 

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

 

16 maj       lördag Vakttjänst startar. De som inte antecknat sig senast 16 maj kommer att tilldelas 

vakt av vaktansvarig     

 

16-17 maj  lör-sön Arbetshelg. Samling kl 10 båda dagarna för genomgång av arbetsuppgifter 

 

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

 

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

klubbens kran måste skriva upp sig på listan för respektive dag 

  

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

  Segeltävling Klingerfjärden Race. Mer info på hemsidan. 

  Vårfest kl 18. Grillning. Var och en tar med egen skaffning  

 

13-14 juni lör/sön Arbetshelg. Samling kl 10 båda dagarna för genomgång av arbetsuppgifter 

 

27 juni       lördag Arbetsdag.  Samling kl 10 för genomgång av arbetsuppgifter 

 Segeltävling  med ”shorthanded” besättning. Mer info senare på hemsida/email. 

 

  4  juli       lördag        Båtens Dag i samband med Hamnyran i Sundsvall. Mer info senare på hemsida/ 

                                     email  

 

Juli/aug     Planeras aktivitet för ungdomar/vuxna för att visa klubben och båtlivet för 

                                    allmänheten. Mer info senare på hemsida/email. 

 

29 aug       lördag Lysnatta. Båtutfärd till lämpligt mål. Mer info senare på hemsida/email. 

 

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

 

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

 

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

 

17-18 okt  lör/sön Arbetshelg. Samling kl 10 båda dagarna för genomgång av arbetsuppgifter 

   

19 okt       måndag Hamnen stängd. Vatten och el på bryggorna avstängt 

 

22 nov       söndag Årsmöte  kl 14. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 3 november 

 

13 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.  
 

Aktivitetskalender  2015-05-06 / RS 


