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   Information om Timrå kommuns förstudie Timrå 2020 

Kommunen har tagit fram ett förslag till utveckling av besöksnäringen.  

I arbetsgruppen har Jan Nyström och Sune Sundell ingått från SBS. 

Man ser närheten till havet som en av de viktigaste faktorerna för att öka 

kommunens attraktivitet bland både invånare och besökare. I dag är servicegraden 

låg i Timrås gästhamnar och man har tittat på hur man kan locka in båtar som 

passerar längs kusten.  

 

De områden man föreslår att utveckla är  

 Åkeröviken Åstön.  En riktigt bra gästhamn i Åkeröviken med servicehus, 

parkering, 150 meter brygga. Kostnad: ca 3, 5 mkr 

 

 Färja-området Tynderö.  Café, Bed & breakfast, ny brygga norra delen, 

Kostnad: ca 5 mkr 

 

 Wivstavarvs båthamn 

 

 Fagerviksfältet golfbanan 

 

 Tynderösundet med Holmö Brygga 

  

Totalt beräknas satsningarna kosta ca 15 mkr 

 

OBS   

Länsstyrelsen har inte godkänt förstudien för genomförande. Man vill se en 

sammanhållen studie för både Timrå, Sundsvall och Ånge kommuner. Det innebär 

att det hela försenas säkert minst ett år. 

 

 Information om tältet.  
Styrelsen avser låta montera ner tältstommen. Det är allt för dyrt att lägga på ny 

duk och försäkringen täcker inte tält. Inklädning med plåt bedöms inte vara ett 

realistiskt alternativ då stommen är i dåligt skick och inte klarar någon snölast att 

tala om. 

 

 Aktivitetskalendern (utkast) presenterades. 
Styrelsen har lagt in fler arbetsdagar men har å andra sidan tagit bort städ-

kvällarna. Den traditionella segeltävlingen Rödön Runt finns i år inte med i 

Guldkusten Cup.  

Segelsektionen meddelade att man har planer på att försöka ordna torsdags-

seglingar. Dessa finns inte med i Aktivitetskalendern men klubben får sprida 

information om dessa seglingar på annat sätt.   
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 Styrelsen informerade om klubbens policy att endast biocidfri bottenfärg får 

användas vid nymålning. Undersökningar som gjorts visar att upp till 80 % av 

giftet i bottenfärg utsöndras under de första veckorna efter sjösättning. Det är 

främst havstulpaner som är besvärande och man kan bli av med dem genom att  

t ex gå upp i sötvatten. 

 

 Vikten av att använda endast ett namn per familj vid anteckning av arbetstid mm. 
Båtplats och därmed arbetsplikt står i ett namn och detta ska användas då man 

skriver upp arbetstiden.  

 

 Uppmärkning på båtarna för placering av lyftsling. I klubbstugan finns 
självhäftande märken att klistra på skrovet. Ska man lyfta med klubbens kran 

måste man ha markeringar för lyftslingen. Även vagnarna ska märkas så att 

kranföraren ser var båten ska stå. Man kan t ex sätta ett kölstopp. 

 

 Rangering av båtar vid sjö/torrsättning för minskad väntetid. 

I år ska vi försöka rangera bättre. Förra året var det alldeles för mycket väntetid 

för kranföraren. Vi ska försöka ha två traktorer + valpen för att bogsera vagnar. 

 

 Gånggrinden olåst juni – augusti dagtid.  
 

 Ungdomsaktivitet diskuterades livligt och olika förslag kom fram. Vi får inrikta 
oss på att locka inte enbart ungdomar utan göra klubben mer känd bland 

allmänheten, vuxna som barn. Inriktningen kan också vara båtaktivitet i allmänhet 

såsom kajak, motorbåt, segling med kölbåtar/jollar och varför inte jetski för att 

locka folk. 

 

 Arbeten i hamnen 
o Byte av belysningsarmaturer 

o Tältet nedmontering 

o Uppmärkning av vinterplatser på hamnplanen 

o Klubbstugans fasad 

o Traktorskjulets tak 

o Dikning bakom båtskjul och vid tältet 

o Grusa hamnplan 

o Översyn/reparation vattenledningar 

 

  

 Tack till Trivselsektionen som ordnade fika. 

 

 

 // Ronny Svensson 

 


