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Verksamhetsberättelse 2012 Hamnen Söråker 

 

Under verksamhetsåret 2012 har ett antal sökande till båtplatser funnits, vid första ansökningar om 

båtplats fanns det en del frågetecken hur dessa platser skulle lösas 

Efter en tid blev läget under kontroll då flera platser blev lediga på grund av ej sjösatta båtar samt en 

del som ej betalat avgiften för nämnda år 

De som har sökt har funnit plats och inbetalat de stipulerade avgifterna som beslutats på årsmötet 

Fortfarande finns en del platser lediga inför kommande säsong som förhoppningsvis vädermässigt 

har mer positivt att bjuda och att fler medlemmar söker sig till hamnen och sjösätter sina flytetyg 

Kommande år har vi tillsatt en nygammal hamnkapten Jan Nyström som tidigare varit på jordenrunt- 

segling och tillträder härmed rollen som hamnkapten, ordningen är återställd 

Vid den elmanövrerade ingångsgrinden (stora) kommer det att finnas tillgängliga 

fjärrdosor/remotecontrol för hugade spekulanter, avgiften är beslutad till 500:- / Control, vid 

anmälan kontakta Martin Eklund på martin.eklund@duells.se   för förhandsanmälan, summan 500:-

kan erläggas kontant vid avhämtning för vidare insättning på SBS konto. Ny reglerutrustning som är 

anpassad för det nya systemet kommer att installeras under våren och de som tidigare har dosor ska   

även den gamla fungera.. 

Önskvärt är att belysning monteras i anslutning till grinden under kommande arbetsdagar, för att 

underlätta för passerande att se i mörker 

 

Vad man kan tillägga i denna verksamhetsberättelse är att den önskan om en hamnplan som ej är 

belamrad med båtvagnar och båtar som legat i åratal ej hörsammats, vi hoppas på en bättring för 

allas trivsel och att de som har haft kraft och ork att klippa hamnplanen ska erhålla en gynnsammare 

möjlighet till ett gott resultat 

 

I övrigt kommer den bortre delen av hamnen utanför det befintliga staketet att tillföras 5 nya båthus 

som vid skrivandes stund har börjat märkas att byggnationer är på gång, balkar, plank och övrigt 

byggmaterial övervintras till våren för en fortsatt byggnation 

 

Martin Eklund 
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