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För närvarande är 100- bryggan fullbelagd, på 200-bryggan finns fyra lediga platser och en 

ledig på 300- bryggan. 

Till nästa sommar kommer vissa båtar att flyttas så att de läggs på platser som passar dem bäst 

med avseende på bredd och djupgång. Största djupet är det ex.vis vid 100-bryggan, mindre 

båtar flyttas till 200-bryggan för att bereda plats för större och bredare på 300-bryggan.  

I höstas hade vi en hård vind från NV varvid ett par Y-bommar på 300-bryggan havererade, 

men med lite tur så kunde spring läggas ut så att närliggande båtar inte skadades. Av den 

anledningen kommer större vindkänsliga båtar att flyttas länge norrut på 300-bryggan, där 

påverkan från nordvästen inte är lika stor. På sikt bör vi ordna med en ny brygga på den 

nordligast pirarmen för de allra största båtarna. 

 

Söråkers Båtsällskaps SBS Hamnplats Land har under året 2018 fungerat i stort enligt våra 

planeringar vad gäller platser på land. Några tomma båtvagnar hamnade under längre tid trots 

allt på hamnplanen. Vid sjösättning i vår var önskemålen att vagnar skulle tas fram från 

tältplanen till rättmätiga ägare, trots påminnelser att namn ska finnas på båtvagnar för att 

underlätta inför sjösättning saknas de flesta namnplåtar, inför kommande sjösättning kommer 

detta krav att intensifieras, ingen namnplåt, ingen sjösättning. 

Skötsel av hamnen såsom gräsklippning har i stort fungerat bra efter rep. och oljebyte, samt 

lagning av punktering på vår åklippare. Tack till engagerade medlemmar som tar tag i 

skötsel och trivsel i hamnen. 

Under hösten har arbetsdagarna mynnat ut i en hel del rensning av gammalt skrot och övrig 

bråte som delvis hamnat på majbrasan samt i en container för uppsamlande av järnskrot. 

Gamla båtvagnar har från baksidan av stora båtskjulet samlats upp och skrotats.  

Från gamla kranplatsen har den gamla kranen flyttats tillfälligt till en plats framför 

klubbstugan, meningen är att med gemensamma krafter demontera kranarmen för att därefter 

bortforsla kranen till Stena Recycling för återvinning, detta moment ska göras i vår, tillfrågad 

transportör Vidmarks Maskin & Transport i Stöde kommer med offert. 

Platsen som den tidigare kranen stod på ska justeras och förbättras så att den nya kranen får en 

fullödig arbetsyta att utföra kommande lyft. 

Den vinter som passerat var som allom känt snörik med medföljande snöröjning, våren kom 

med full kraft och smälte de enorma snöhögar som blev resultatet efter vintern, viss del av 

smältvattnet råkade hamna i vissa båtskjul trots allt. Försäkringskrav att tillgänglighet till 

båtskjul ska finnas även under vinter, därav den snöskottning som utföres vintertid.   

  

Klubbstugan 

Stugan har även hyrts ut till olika aktiviteter vid 15 gånger under året, inkomsten från 

uthyrningen är 6450 kronor. En del av dessa pengar kommer att användas för att fräscha upp 

soffan i hörnet.  



  

Vakten  

Vakthållningen har i år fungerat mycket bra. Trots att vaktsäsongen förlängt med en hel 

månad har endast en vaktnatt inte blivit tecknad. 

Noterbart är att förutom båtplatsägare har även skjulägare utan båtplats och de som enbart har 

båten på land sommartid gjort sina två vaktpass.  

  

  

Hamnkaptener Rune Gustafsson (vatten), Martin Eklund (land)  

  

Vaktansvarig Per Mellinder 

  

Stugvärd Monica Pettersson 
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Sammanfattning av nattvaktssäsongen 2018 
Jag tycker sommarens nattvakt har gått bra. Som jag förstår det så har det varit 
bättre uppslutning i år än föregående vilket så klart är positivt. Jag tror de två 
påminnelser vi skickade ut har fungerat ganska bra eftersom jag märkte att många 
fyllde i vaktlistan efter att den sista riktade påminnelsen gick iväg. 
 
Den 30/8 ringde jag upp de som fortfarande inte hade anmält någon tid. Nästan alla 
svarade och bokade en tid eller sa att de skulle gå ner och boka en själv efter att ha 
kollat sitt schema. Jag tyckte det kändes bättre att på detta vis komma överens och 
föreslå lediga tider än att bara skriva upp folk på tider och sedan meddela dessa 
”påtvingade” tider. Jag tror att mottagandet hade blivit sämre då. 
 
Efter uppringningarna var det 10 pass kvar och i dag, 18/9, är det endast 4 pass 
kvar, samtliga i oktober: 10e, 29e, 30e och 31a. Alltså samtliga när den sista 
torrsättningen är gjord. Övriga föregående månader var fulltecknade. 
Förhoppningsvis kommer även de sista passen att fyllas i av de medlemmar som är 
kvar, men jag tycker inte att det känns nödvändigt att jaga dessa personer vidare. 
 

Förslag för nästa säsong 
Det finns nog inget perfekt system som kan säkra att alla skriver upp sig på två tider i 
god tid. Jag har två förslag till ändringar, men är osäker på om de är bättre än det 
system vi har nu. Samtliga förslag bygger på att medlemmar själv får boka in tider 
som passar dom eftersom det redan har provats att förboka alla tider, vilket inte blev 
bra. 
 
Förslag 1 
Alla medlemmar ska gå två nätter och går man inte får man böta 1000 kr per natt. 
Vakthållningen utökas in i november för att alla ska kunna gå två nätter. 
Fördelar  

 Möjligen fylls listorna i snabbare. 

 Möjligen fler som går vakt två nätter.  

 Möjligen mer pengar till SBS (ej det primära målet med systemet). 
Nackdelar  

 Administrativa problem då släktingar ibland går vakt och man fyller ibland i fel 
båtplats. Vem har gått, vem ska få böta. 

 Att utöka tiden för vakthållning in i november kan verka överdrivet. 

 Mer jobb för ekonomiansvarig som måste fakturera de som inte gått.  

 Problemet att vissa medlemmar då kan välja att betala sig fria vilket leder till 
luckor när som helst i månaderna! 

 
Förslag 2 
Höj medlemsavgiften med t.ex. 1000 kr för medlemmar som är vaktskyldiga och varje 
natt man går vakt så får man ”betalt” 500 kr. Tiden för vakt är bara till oktober så 
endast de som är ”först till kvarn” får betalt. Detta är det enda förslag jag kan komma 
på som skulle medföra att listorna fylls i snabbare så man slipper alla påminnelser. 
Det har dock sina nackdelar. 
Fördelar 

 Troligtvis fylls listorna i snabbare. 

 Troligtvis fler som går vakt två nätter. 



 Pengarna kommer in i samband med medlemsavgiften och behöver inte 
efterfaktureras. 

 Mer pengar till SBS (ej det primära målet med systemet). 
Nackdelar 

 Administrativa problem då släktingar ibland går vakt och man fyller ibland i fel 
båtplats. Vem har gått, vem ska få betalt. 

 Mer jobb för ekonomiansvarig som måste göra utbetalningar. 

 Orättvist att inte alla får möjligheten att tjäna in de 1000 kronorna. 
 
Förslag 3 
Behåll systemet vi har nu 2018 med tillägget att man ska kunna sälja sina vakttider till 
andra medlemmar. Detta för att tydliggöra att i stället för att betala sig fri och på så 
vis minska närvaron i hamnen, så har man möjlighet att sälja sina tider. Många vill 
nog ha de pengarna.  
Fördelar 

 Verkar ha fungerat ganska bra i år. Bra uppslutning. 

 Förhoppningsvis fungerar det minst lika bra nästa år eftersom medlemmar 
som fått påminnelser/uppringningar blivit uppmärksammade på vad som gäller 
(alla visste inte att de var vaktskyldiga och att det var två nätter som gäller). 

 
Nackdelar 

 Lite tjatigt med alla avstämningar och påminnelser som behövs för att säkra 
att det inte blir luckor. En del väntar in hösten med att anmäla tider. 

 Administrativa problem då släktingar ibland går vakt och man fyller ibland i fel 
båtplats. Vem har gått, vem ska få den riktade påminnelsen. 

 
 
En annan bra sak vore om det blir svårare att fylla i fel i vaktlistan (det administrativa 
problemet som nämns i alla förslag ovan). Ibland verkar det som att det är en 
släkting/vän som har fyllt i sitt namn och ibland har man fyllt i fel båtplatsnummer. En 
digital lösning vore därför att föredra, men jag ser också problemet med detta. 
 
/Per 
 


