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Styrelsens verksamhetsberättelse 2017 

 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda möten. Vid det konstituerande 

styrelsemötet den 23 januari utsågs Tomas Sandberg till vice ordförande.  

 

Verksamheten i hamnen började tidigt på våren. Fokus för arbetsdagarna var att ställa i 

ordning den nya 200-bryggan. Arbetet påbörjades medan isen fortfarande låg i hamnen. Det 

var mer arbete och tog längre tid än beräknat. Efter allt arbete så har klubben till slut fått en 

mycket fin brygga med kraftiga Y-bommar vid alla platser.                                                                           

Den gamla 200-bryggan är förtöjd i höjd med det nya båtskjulet. En del av den är i hyfsat 

skick och klubben avser behålla den delen. Den kan komma till användning som t ex jolle- 

eller vattenskoterbrygga. De flesta av de gamla Y-bommarna har klubben sålt.  

 

Ägarna till de sammanbyggda båtskjulen 1 & 2 har under året arbetat med att lägga ny 

plåtfasad på portarna men allt blir klart först nästa år. Det nya båtskjulet blev klart under 

sommaren förutom invändiga arbeten såsom el. Svängplanen till de bortre portarna avses 

ställas i ordning nästa år liksom flytt av staketet med grinden. 

  

Under höstens arbetshelg vinterställdes hamnen och hamnområdet städades. Plats för 

vinterförvaring av segelbåtsmaster är längs klubbstugans långsida mot hamnplanen till. 

Området vid gaveln på båtskjul 1 avses användas för uppställning av förrådscontainrar samt 

klubbens traktorskopor. 

 

Klubben avvaktar med införskaffande av en egen toatömningsanläggning. Det är inget uttalat 

krav att alla hamnar ska ha tömningsanläggning utan man kan hänvisa till en närliggande 

anläggning. Vi har i miljöplanen som är inlämnad till kommunen hänvisat till anläggningen i 

Sundsvall. Numera finns det anläggningar på fler håll varav den närmaste är vid Wifstavarvs 

Båtklubb. Hamnen i Wifstavarv betraktas som Timrå kommuns gästhamn och kommunen har 

bidragit till kostnaden för den anläggningen.  

 

Styrelsen har under ett flertal år fonderat medel för att användas vid investeringar. Härigenom 

har klubben med egna medel kunnat bygga en ny slip, ersätta 200-bryggan, renovera 

klubbstugan med ny fasad och nya fönster, komplettering av belysningsarmaturer, inköp av 

diverse utrustning som hydraulisk skopa/plog till traktorn samt nu i höst inköp av en 

begagnad mobilkran.                                                                                                                  

Genom att klubben har en egen kran så kan vi erbjuda fler lyftdagar och avgifterna som vi 

betalar för kranlyft går till klubben och inte till ett kranföretag. Om antalet båtlyft i framtiden 

är lika som i dag och med bibehållen avgift så finansieras kranen på ca 6-7 år. 

 

I projektet Ringar på vattnet, som de tre kommunerna Timrå-Sundsvall-Ånge arbetar med, 

har en projektledare anställts. I projektet ingår bl a investeringar i bryggor och servicehus vid 

Färjaområdet i Tyndersundet. En del av våra gamla Y-bommar kommer till användning här.   
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I Åkeröviken planeras bryggor och servicehus och i september fick man länsstyrelsens 

godkännande av arbetena i Åkeröviken inklusive arbeten i vattnet. Förhoppningsvis ingår en 

tömningsstation i projektet som skulle ligga bra till för båtfarare längs kusten.  

SBS har varit med i arbetet genom framför allt C-G Carlsson och Jan Nyström. Samarbetet 

med Timrå kommun har fungerat bra. Kommunledningen företog en resa för att bilda sig en 

uppfattning om projektet. Härvid besöktes även vår hamn och Jan och C-G presenterade 

klubbens verksamhet.  

 

Sommaren 2017 kommer inte att gå till historien som en kanonsommar vad beträffar vädret. 

En subjektiv bedömning är att det många dagar har varit blåsigt och med svala temperaturer. 

En ihållande nordvästlig vind har medfört att ytvattnet farit mot Finland och ersatts av 

uppvällt kyligt djupvatten. 

 

 

 

 

 

Styrelsen tackar för 2017 och ser fram emot nästa års båtsommar. 
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