
 Söråkers Båtsällskap 
  
  
 
__________________________________________________________________ 

 
 

Söråkers Båtsällskap, Båthamnsgatan 30,  860 35 Söråker, Bg: 300-0882, Telefon klubbstugan: 060-402 60 

 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse 2015 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda möten. Däremellan har telefon-

kontakt hållits vid ett flertal tillfällen. Vid det konstituerande mötet utsågs Jan Nyström till 

vice ordförande och Martin Eklund adjungerades till styrelsemötena.  

 

Under arbetsdagarna på våren så ställdes bryggorna i ordning och hamnområdet städades. 

Hösten arbetsdagar fokuserade som vanligt på att vinterställa hamnen. 

Under året har inga större investeringar gjorts i hamnen. Styrelsen ser att klubben kommer att 

behöva ersätta bl a bryggor inom några år. Detta kommer att kräva avsevärda belopp.  

 

Styrelsen beslöt att inte reparera klubbens tältbyggnad som förstördes av stormen Ivar. 

Kostnaden för en reparation var allt för hög och tältbyggnader ersätts inte av försäkringen. Vi 

skulle kunna råka ut för samma sak igen. I stället erbjöds till medlemmarna att den som 

önskade kunde få tältstommen mot att man monterade ned och forslade bort den. En medlem 

valde att ta hand om stommen. Området där tältet stått och angränsande del av hamnområdet 

har under hösten gjorts i ordning för båtuppställning. Markbärigheten i delen mot staketet har 

förstärkts. Avsikten är att långliggare kommer att placeras på f d tältområdet. 

 

De tre kommunerna Timrå, Sundsvall och Ånge har tagit fram ett gemensamt projekt för att 

utveckla besöksnäringen vid vatten. Man kallar projektet  Ringar på vattnet. I Timrå kommun 

ingår Åkeröviken, Färja-området i Tynderö och Wifstavarvs småbåtshamn.                                                                                                          

Klubben har varit med i arbetet i Timrå kommuns förstudie Utvecklingsinsatser för ett 

innovativt och hållbart Timrå 2020, genom framför allt Jan Nyström. Största delen av 

förstudien ingår som Timrås del i projektet Ringar på vattnet. 
  

I april kom en remiss från Timrå kommun angående nytt beslut och skötselplan för Åstöns 

naturreservat. Klubben lämnade in sina synpunkter i ett remissvar. Skrivelsen finns i 

protokollpärmen. För att få mer underlag till remissvaret hade klubben ett möte med Lars-Erik 

Nordin som var kommunalråd då reservatet bildades. Han gav en bra bild av bakgrunden till 

reservatsbildningen. 
  

Sommaren 2015 upplevdes av många som ovanligt kall och regnig även om augusti var solig 

och varm. Året går inte till historien som någon kanonfin båtsommar. 

 

Styrelsen tackar för 2015 och hoppas att nästa år bjuder på en fin båtsommar. 
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