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Sida 1 Ronny Svensson 

                                                  Hej alla SBS medlemmar  
 

Nu är Båtsäsongen 2014 nära då ni nu läser årets första Roderblad .  

Det ser ut att bli en rekordtidig säsongstart då vi har haft vårvindar sedan i februari 

och vi har redan öppet vatten på fjärden. Detta har varit möjligt genom hårt arbete 

och nära kontakt med SMHI som godkänt vår ansökan om en lång båtsäsong i år...  

 

Som start på detta vill vi välkomna er alla till  

Vårmöte söndagen 13 April 15.00  

i klubbstugan  

 

Styrelsen  

Ordföranden har ordet 

Belysning vid Grinden 
Vi har saknat belysning vid infarten så i höstas monterades en armatur 

under grindtaket.  

Hittills under vintern så har det vid två tillfällen inte gått att öppna grin-

den, varken via manöverstolparna eller med fjärrmanöverdosan. Fukt 

har kommit in och medfört att låset frusit och säkringen gått.  

Gånggrinden har gått att låsa upp.  

Jan Nyström och Håkan Jonsson har lagat felet och i fortsättningen ska 

det förhoppningsvis fungera. 

 

  

GRINDARNA FÅR ABSOLUT INTE  LÅSAS IHOP 

MED HÄNGLÅSET!  

 

MOTORN RISKERAR DÅ ATT BRYTAS SÖNDER. 

 Sundsvall—timrå båtråd 

Foto Ronny Svensson om inget annat anges 

Det kommer nya lagar och förordningar som berör båtlivet. Det som är aktuellt just nu gäller förbudet för 

toatömning samt framtida krav vad gäller spolplattor. 

  

Båtklubbarna i Sundsvall och Timrå har bildat ett samarbetsorgan Sundsvall—Timrå Båtråd. Härigenom 

har vi möjlighet att föra dialog med kommunerna, både politiker och tjänstemän i t ex miljönämnder, med 

större tyngd.  

En annan idé är att klubbarna delger varandra sina aktiviteter och inbjuder andra klubbars medlemmar att 

delta i t ex utfärder. I framtiden kan vi planera gemensamma utfärder, minieskadrar mm 



båtplats 

Sida 2 RODERBLADET nr 1, 2014  

Årsmötet beslöt att avskaffa insatsen för båtplats. Från och med 2014 så betalar nya medlemmar endast en 

årlig båtplatsavgift på 1200:- eller 1800:-  beroende på båtlängd. De som sedan tidigare betalat insats har en 

lägre årsavgift eftersom insatsen skrivs av på 10 år. Avsikten är att denna avgift ska höjas så att det om 10 

år blir samma avgift antingen man betalat insats eller inte.  

Vägg-tv  ;  trådlöst bredband 
Det har förekommit att man inte fått bild på TVn. Detta beror på att TV-kanalerna går via routern.  

Man måste välja source HDMI för att se vanlig TV.  

 

Trådlösa bredbandet. 

Till sommaren är avsikten att montera riktade antenner på nätverksslaven som står i fönstret mot vattnet. 

Förhoppningsvis ska man sedan kunna koppla upp datorn eller smartphonen även när man är i sin båt.  

Toa-tömning   
Som alla säkert har hört så kommer det att bli totalförbud att tömma toaletter från fritidsbåtar på svenskt 

vatten. Alla båtar med fast toa ska byggas om för att kunna sugtömmas. De enda som undantas är båtar 

som är K-märkta . Bestämmelserna träder i kraft 1 april 2015.  

 

Båtklubbar och hamnar ska ta fram en handlingsplan för hur man ska implementera bestämmelserna. För 

SBS räkning har styrelsen utsett Jan Nyström till sammanhållande i ärendet.  

 

Vi är inte anslutna till kommunalt avlopp utan har en tank som töms med sugbil. Tanken ligger nergrävd 

vid gaveln på klubbstugan och är utrustad med en givare som larmar när den börjar bli full. I klubbstugan 

finns larmet högt upp på väggen till vänster mellan väggskåpen.  

Nedan en bild på en tömningsstation med den symbol 

som tagits fram. 



Vårmöte  

Sida 3 RODERBLADET nr 1, 2014  

VVS 
Vi har problem med att huvudventiler läcker. De är 

gamla och svåra att stänga av helt.  

Styrelsen har därför beslutat att byta ut både en del 

gamla ledningar och ventiler.  

 

Arbetet medför att vi måste gräva upp en del av 

hamnplanen. Avsikten är att göra jobbet före den 

första sjösättningsdagen i maj. Möjligen måste vi 

flytta en del båtar som står på hamnplanen. 

spolplatta 
Sannolikt kan det bli krav på spolplattor med rening av tvättvattnet inom några år och att båtar måste ren-

göras på plattan och inte på hamnplanen. Anläggning av en spolplatta kan bli kostsamt för klubben och vid 

upptagning så lär båtarna få stå i kö för spolning. Vi avvaktar myndigheternas beslut innan vi bygger någon 

spolplatta. 

Välkommen till vårmöte söndag den 13 april kl 15. 
 

  Klubbtältet 

  Arbeten i hamnen 

  Vaktlistan  

  60-års jubileum 

  Fika  

  mm 
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tältet  
Duken på klubbens förvaringstält slets i bitar av stormen Ivar. Ersättningsduk 

kostar ca 117.000 kr. Det visar sig att försäkringen inte täcker tält och Svenska 

Sjö betalar inte ut någon ersättning. 

Våra intäkter från tältet är små och någon större summa kan vi inte lägga på 

det. Ett alternativ är täckning med plåt. Kostar ca 50 000 kr. Vid besiktningen 

anmärktes dock på att stommen är i dåligt skick och vi kanske måste riva täl-

tet. Ett nytt kostar ca 400 000 kr. Vi får diskutera hur vi ska göra.  

Det första vi ska göra är att lyfta fram duken och undersöka om den går att 

laga.  

Aktivitetskalender 2014  
 

 

13 april     söndag     Medlemsmöte kl 15 i klubbstugan.  

 Vaktlistan sätts upp.  

 

30 april     onsdag Valborg vid klubbstugan kl 18. Var och en tar med egen skaffning. 

 

16 maj       fredag Vakttjänst startar. De som inte antecknat sig senast 18 maj kommer att tilldelas vakt av 

vaktansvarig.     

 

17-18 maj  lör-sön Arbetshelg. Samling kl 10 båda dagarna för genomgång av arbetsuppgifter. 

 

19 maj      måndag Hamnen öppen. Bryggor och Y-bommar klara med vatten och el påkopplat. 

 

24 maj       lördag 1:a sjösättning kl 10. Anmälningslistor i klubbstugan. Alla som önskar sjösätta med klub-

bens kran måste skriva upp sig på listan för respektive dag.  

 

07 juni      lördag 2:a sjösättning kl 10. Anmälningslistor i klubbstugan.  

 SBS 60 år. Jubileums grillafton kl 18. Klubben bjuder på mat. Dryck finns att köpa. 

 

11 juni     onsdag Städkväll. Samling kl 18 för genomgång av arbetsuppgifter. 

 

29 juni     söndag Arbetsdag.  Samling kl 10 för genomgång av arbetsuppgifter. 

 

24 aug     söndag Segeltävling Rödön Runt Se  www.mnsf.y.se  

 

30 aug      lördag Lysnatta. Båtutfärd till lämpligt mål. Mer info senare på hemsidan/email. 

 

20 sep       lördag 1:a torrsättning kl 10. Anmälningslistor i klubbstugan.  

 

04 okt       lördag 2:a torrsättning kl 10. Anmälningslistor i klubbstugan. 

 

18-19 okt lör-sön Arbetshelg. Samling kl 10. Beroende på när resp. brygga vinterställs så kan båtar som ligger 

i sjön behöva flyttas till annan plats. 

   

20 okt      söndag Hamnen stängd. Vatten och el på bryggorna avstängt. 

 

16 nov     söndag Årsmöte  kl 14. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 3 november. 

 

13 dec      lördag Lucia  kl 13. 

 

Ändringar i Aktivitetslistan kan förekomma och meddelas i görligaste mån på hemsidan.  

Utöver ovanstående arbetsdagar kan styrelsen komma att kalla till fler dagar.  

http://www.mnsf.y.se

