
 Söråkers Båtsällskap 

Verksamhetsberättelse  2013-14 SBS Hamnkommitté.                                      

Hamnkapten Jan Nyström  070-5347333 

Stugfogde  Monika Pettersson  060-40903 

Tältansvarig Jan Karlsson  060-41149 

Vaktansvarig Håkan Swahn  070-2878807 

 

”I Hamnen”, startade det nya verksamhetsåret med att vårt relativt nya stora båttält 

blåste sönder o samman. Ett avbräck för våra medlemmar som plötsligt fick sina 

båtar under bar himmel. Tyvärr visade det sig att inga som helst försäkringar gäller 

tältkonstruktioner. Vi håller fortfarande på att söka det bästa alternativet, om vi ev. 

ska plåtkläda, eller helt enkelt riva stommen,  och som tredje alternativ, bygga en ny 

enkel båthall. 

 

Stora grinden försedd med nytt led-ljus, och  gånggrinden med med handtag. 

Gånggrinden kan därmed vara öppen dagtid under sommaren. 

 

I december påbörjas arbetet med att rensa ur o städa det s.k. ”inre rummet”. 

Bortforsling av all gammal färg, oljor, batterier m.m. Lars Sandberg gör ett 

förtjänstfullt arbete. – Rummet kommer att ställas i ordning och förses med 

grundvärme vintertid, för förvaring av verktyg, färger, skruv, spik m.m. – Dörren låses 

och nyckel förvaras inne i klubbhusets nyckelskåp.  Alla medlemmar har naturligtvis 

tillgång till ”Verktygsförrådet”. 

 

I december upptäcks droppande vatten ute på 100-bryggan. En ventil i 

avstängningsbrunnen höll inte tätt. Klubbens VVS ansvarige påpekar att det nu är 

viktigt att vi gräver upp och byter rör o ventiler snarast. -  Arbetet kommer att 

påbörjas nu på senhösten. Även elmatningar och lampor till belysningsstolparna 

kommer att åtgärdas. 

 

Utrustningsbryggan har fått bättre djup, och i samband är arbetet med den nya 

sjösättningsrampen klart. 

 

Under senare delen av januari tas en första kontakt med Timrå Kommun om 

miljöplan för vår båthamn. Av och till har sedan arbetet med planerandet av att 

uppfylla nya lagen om sugtömning 15 april 2015 skett. Påminner om att alla båtar 



med toalett, måste ha möjlighet till sugtömning. Under året bildade vi en liten 

miljögrupp bestående av: 

Karl Göran Carlsson, Ronny Svensson o Jan Nyström. Ett förslag om sugtömning,  

med tre alternativ,  har överlämnats till styrelsen för beslut. 

Klubben deltar i Sundsvall Timrå Båtråd, och just nu i en Näringslivs proj. grupp i 

Timrå Kommun, b.la. rörande besöksnäringen, båtlivet o turism. i regionen. 

 

Under året har klubben fått 11 st. nya medlemmar, varav 8 st. erhållit båtplats, 2 st 

med enbart vinterplats, och en som enbart medlem. 

Under året har 6 st. sagt upp medlemskap, varav 4 st. innehaft båtplats och 2 st. 

enbart varit medlemmar. 

I dagsläget finns 8 st. lediga båtplatser. Förteckning över båt och bryggplatser finns 

anslaget i klubbstugan. - För närvarande finns alltså  ingen kö på båtplatser, som en 

naturlig följd har ingen andrahandsuthyrning skett. 

 

Kommande säsong måste vi få till bättre rutiner vid sjösättning och torrsättning. 

Klubben har under många år haft en stor tillgång o förmån i Hans Nordlander som en  

engagerad o arbetsvillig kranförare. Vi arbetar vidare att få nya krafter bakom 

spakarna. 

 

Nästa år kommer vi att ta krafttag för märkning av båtvagnar med namn o 

telefonnummer.  

För att få bättre ordning på hamnplanen, kommer  båtplatserna inför nästa år att 

märkas ut med nummer. 

 

Första båthuslängan måste riktas upp och snyggas till exteriört, innan Båtklubben får  

anmärkning..  

 

Staketet vid entrén måste förlängas ut mot vattnet, många använder den möjligheten 

att ta sig in på området. 

 

Vaktansvarig har uppsatt vaktlistor för vaktsäsongen. Inga noterbara incidenter har 

rapporterats. -  Dock har en medlem har förlorat sin utombordare. 

 

Tältansvarig har jobbat med tillverkaren av tältet och försökt utverka någon garanti, 

vilket tyvärr varit resultatlöst. 

 

Stugansvarig skött om klubbstuga och ordnat fika på arbetsdagar m.m. 

Ett stort tack till  Stugansvarig och Trivselkommitten som hållit rent o snyggt. 

 

 

Söråker  2014-11-01  //  Jan Nyström 

 

                                                                          


