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Sida 1 Ronny Svensson 

Ordföranden har ordet 

Foto och text  Ronny Svensson om inget annat anges 

Upptagning i strålande väder 

Klubbens andra gemensamma upptagning 

den 3:e oktober skedde i strålande väder. 

Mellan 15 och 20 båtar togs upp med 

klubbens kran där Hasse Norlander satt 

vid spakarna. 

 

Kranen har många år på nacken och klub-

ben tittar fortlöpande på en ev. ersättare.  

Hej alla SBS medlemmar  

 

Efter en lite sval vår och sommaren så fick vi i alla fall avnjuta en jättefin sensommar 

och höst. Det är fortfarande, när det här skrivs i oktober, härligt ute.  

Nu har den tid kommit då våra farkoster står en bit ifrån sitt rätta element  - vattnet - 

som snart kommer att falla som snö över oss. Och sedan är det snart sjösättning 

igen... 

Vintern har också sin fördel då det ges tillfällen att krypa in under en filt, planera 

nästa säsongs strapatser och lusläsa alla tillbehörskataloger till vad båten önskar sig i 

julklapp.  

 

Jag vill tacka alla medlemmar för året som gått och allt arbete som utförts i vår hamn.   Glöm inte att kom-

ma på Årsmötet söndagen  22/11 i klubbstugan och glöm inte heller att skicka in motioner/förslag på vad ni 

tycker kan bli bättre i vår klubb.  

 

 Med vänliga hälsningar 

     Håkan Nordin 

           ordf, 
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Vraket vid Skeppshamn 
 

Länsmuseet och Marinarkeologiska Sällskapet ordnade  

en visning av vraket vid Skeppshamn den 30 augusti  

 

 

 

 

Normalt vid föreläsningar om vrak så får 

föredragshållaren stå på stranden, peka ut 

över vattnet och berätta om att ”där ute 

på 50 m djup ligger vraket”.  

Här kunde marinarkeologerna berätta om 

vraket och peka på det. Alla åhörare kun-

de själva se det i vattnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hösten 2010  påträffades ett stycke skeppstimmer i vattenbrynet vid Skeppshamn. Det konstaterades att 

timret var ett spant till ett klinkbyggt fartyg. Man sökte efter fartyget i viken med s k SideScan Sonar men 

hittade inget. Senare upptäckte man trästycken nästan längst in i viken där det var allt för grunt för att söka 

med Sonarn.  

 

Vid genomgång av gamla dokument så fann man att det år 1680 varit ett skeppshaveri i Skeppshamn.  

Det var några borgare från Gävle som på resa från Norrlandsmarknaden i Härnösand tagit natthamn i 

Skeppshamn. Man avsåg fortsätta till en marknad i Sundsvall men vädret var dåligt och besättning oense 

om hur man skulle göra. Efter att ha försökt varpa skeppet ut ur den trånga hamnen för att få vind förlorade 

man kontrollen och skeppet drev på klipporna. En del av lasten kunde räddas men inte allt—och här kom-

mer rättstvisten in. I Svea Hovrätts domböcker finns förlisningsförloppet mycket utförligt beskrivet. Det 

ger en smått unik inblick i en dramatisk, men inte ovanlig, händelse på 1600-talet. 

 

Under två somrar har man nu fri-

lagt delar av vraket och bl a tagit 

borrprover för dendrokronologisk 

undersökning. Proverna kunde 

dock inte fästas till någon tids-

kurva och en datering var inte 

möjlig. Däremot så kunde man 

genom C14 datering få fram att 
timret var från 1650 +/- 30 år.   

I Gävletidningen Arbetarbladet finns en lång artikel om skeppet som hörde hemma i Gävle.  

 http://www.arbetarbladet.se/angermanland/harnosand/skeppet-pa-vag-fran-korsmassomarknaden-forliste-335-ar-senare-berattar-

vraket-sin-historia-1 
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När man byggde vägen ut till Åstholmens udde så täcktes delar av vraket med vägmassorna. Det var skep-

pets för som låg under vägen och man har nu grävt bort massorna och frilägt även den delen av vraket. All 

övrig undersökning måste göras under de närmaste åren eftersom vraket ligger mycket grunt i ett område 

med snabb landhöjning och kommer att brytas ner i eskalerande takt av is och vågor. 

 

Text från bl a PM Rapport från förundersökning av skeppsvrak vid Skeppshamn på Åstön, Tynderö 165, 

Timrå kommun. Bo Ulfheim och Ola Georg 

 

Flera medlemmar var med på visningen. Ovanstående PM finns i klubbstugan för den som är intresserad. 

Skeppet är byggt i klink och helt i furu. Klink kallas tekniken att 

lägga bordläggningsplankor om lott, så att var plankas nederdel lig-

ger utanför den planka som ligger nedanför i bordläggningen. Bord-

gångarna är fästa i spanten, i de tidigaste fynden med vidjor och 

dymlingar (träpluggar). Än in i modern tid används dymlingar till-

sammans med olika sorters spik eller skruv för att fästa borden till 

spant och bottenstockar.Under nordisk forntid och medeltid var 

klinkbyggda skepp norm. Metoden att bygga båtar med bordlägg-

ning i klink anses vara av skandinavisk härkomst och finns ingen annan stans i världen. 

Skeppet 

syns tydligt i 

det grunda 

vattnet. 

En dymling 

på en bord-

läggningsplan

ka som tagits 

upp 

toatömning 

Klubben tittat på hur vi ska ordna en tömningsanläggning till ett rimligt pris. I S. Lövvik har man en an-

läggning som består av en enkel pump ute på bryggan. Vi skulle kunna göra en liknande vid utrustnings-

bryggan. Klubben är inte ansluten till det kommunala avloppsnätet så vi skulle behöva pumpa till en tank. 

Denna kan placeras vid farmartanken.Vi tömmer klubbstugans avloppstank 1-2 gånger om året med slam-

sugsbil och skulle kunna tömma även denna tank vid samma till-

fällen. I dag hänvisar vi till 

anläggningen i Sundsvall.  

Anläggningen i Södra Löv-

vik är placerad vid livbojen 

och syns knappt. Avfallet 

pumpas till avfallsanlägg-

ningen i servicehuset. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bordl%C3%A4ggning_(sj%C3%B6fart)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spant
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dymling
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skruv
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bottenstock
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Båtskjulen  
Det stora båtskjulet är egentligen två skjul (1&2) som står i rad. De är byggda vid olika tidpunkter och har 

något olika utformning. Det som utifrån skiljer dem åt är främst ljusinsläppen mot hamnplanen. Även tak-

konstruktionen är olika och en av de åtgärder som vidtagits är att skjul 1 har förstärkts med fler takbalkar. 

Under sensommaren riktades en del bärande stolpar upp. Stolparna står på gjutna betongsyllar och under 

åren hade några av dessa satt sig. Ny takplåt är lagd ovanpå den gamla plåten. Nästa år monteras ny plåt på 

väggar och portar. I samband med det så behöver en del portar justeras då de satt sig. Det är främst portar 

på skjul 1 som behöver åtgärdas. De byggdes utan någon gångdörr men senare togs en dörr upp och där-

med försvagades konstruktionen. Båtskjulen är privata och allt arbete och alla kostnader står ägarna för. 

Ny bärläkt på skjultaket ovanpå den gamla plåten. Läk-

ten är skruvad med mycket långa skruvar ner i takbal-

karna. Dessa går om lott för varje skjulfack varför läk-

ten inte ligger i en rak linje. 

← Foto  Rune Gustafsson 

30 september. De första plåtarna passas noga in och 

skruvas på plats 

Efter 3 dagars intensivt arbete var 

takplåten på skjul 2 lagd. Det som 

återstår i år är bl a nya ljusinsläpp 

över portarna, montering av plåt 

längs takkanten samt plåt över 

skarven mellan skjulen. 

Börje och Rune kollar 

sista plåtraden vid ga-

veln. 

De bärande stålstolparna på det nya skjulet har börjat resas. 

Längst bort blir det 2 separata fack medan delen närmast hamn-

planen blir ett stort fack.  

Takytan är ca 70x16 m 
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Projekt ”ringar På vattnet” 
Timrå kommuns Näringslivskontor genomförde under hösten 2014 förstudien Utvecklingsinsatser för ett 

innovativt och hållbart Timrå 2020. I Sundsvalls kommun gjordes 2012 förstudien Åtgärder för att till-

gängliggöra Löran och Brämön för besöksnäringen. I Ånge kommun har man under våren 2015 gjort för-

studien Utveckling av strategiska fiskecentrum i Ånge kommun.  

De tre kommunerna har nu tagit fram ett gemensamt projekt för att utveckla besöksnäringen vid vatten. 

Man kallar projektet  Ringar på vattnet. Kommunerna har en gemensam politisk ambitionsnivå att fördubb-

la besöksnäringens omsättning från 2011 till 2021.   

I Timrå kommun ingår Åkeröviken, Färjaområdet i  Tynderö och Wifstavarvs småbåtshamn.  

För klubbens del är det framför allt Jan Nyström som deltagit i arbetet, 

1.Åkeröviken                                                                                                                                                

Här behövs fler bryggor, ett ser-

vicehus med WC och dusch, 

sophantering, tömning av latrin 

mm.  

Servicehuset bör också utrustas 

med en kiosk där försäljning 

kan ske. Båtavgifter och försälj-

ning av varor bör kunna genere-

ra en intäkt som täcker utgifter 

för tömning av sopor och latrin. 

I arbetet ingår upphandling byg-

ge av servicehus, gästbryggor, 

en plan för skötsel och tillsyn av 

färdiga investeringar.  

Kostnad 3,5 milj. 

Tältstommen är nu nedmonterad och bortforslad av en medlem. Området ska användas för uppställning av 

båtar. Vi har bl a ett antal långliggare som placeras där. Delen mot staketet förstärks för ökad bärighet.  

Tält-området 
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Böcker om föreningsarbete 

De två böcker om föreningsarbete som finns i klubben bör var 

och en läsa. De har fokus på Valberedning resp. Styrelse men 

behandlar också föreningsarbete i allmänhet. Vi behöver  med-

lemmar som engagerar sig i klubbverksamheten och dessa 

böcker är en utmärkt introduktion. 

 

Vi har nya yngre medlemmar som gärna får engagera sig mer i 

klubbens verksamhet.  

Vi seniorer börjar passa in på det här: 

 

Three old guys are out walking.  
First one says, 'Windy, isn't it?'  
Second one says, 'No, it's Thursday!'  
Third one says, 'So am I. Let's go get a beer..' 
 
 

3      Wifstavarvs småbåtshamn                                                                                                                     

Här finns behov av ytterligare bryggor med plats för 20 gästplatser så att även lite större båtar kan få plats. 

Det finns ett servicehus med god standard och man har en tankstation för båtar. Hamnen är en strategiskt 

väl vald plats att etablera en tömningstank för båtarnas toaletter. Kostnad 1 milj.  

Länsstyrelsen har godkänt projektet och sänt det till Tillväxtverket.                                                            

Den totala investeringskostnaden är på 45 392 800 kr.  

Texten är korta utdrag ur den 17 sidor långa projektplanen. 

2.     Färjaområdet, Tynderö                                                                                                                                               

I hamnområdet finns en nyrenoverad kaj med ett antal båtplatser. Här finns planer på att etablera en ut-

byggd småbåtshamn, ett nytt boende genom ett Bed & Breakfast samt ett café.  Kostnad 4,8 milj. 
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Ny förrådscontainer 
Ett nytt förråd i form av en container har placerats jämte traktorskjulet. Avsikten är att en del materiel som 

gräsklippare mm ska förvaras där i stället för i traktorskjulet.  

Det finns behov av mastställ. En idé finns att flytta ut containern, göra ett mastställ längs väggen ända bort 

till staketet och bygga ett tak över allt ihop.  Mastställ skulle också  kunna ordnas som ”julgran” någon an-

nan stans. Då skulle man kunna ha master på båda sidor. 

Arbetshelg 17-18 okt 

Hamnen stängd 19 oktober. Det innebär t ex att el och vatten till bryggorna är avstängt, 200-bryggans Y-

bommar är upptagna, landgångarna är uppdragna och flytbryggorna är förtöjda länge ut för att klara isen.  

Bustern tas upp som 

en av de sista båtarna i 

hamnen 

Snökäppar placeras ut 

300-bryggans 

landgångar tas 

upp liksom 200-

bryggans Y-

bommar 
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Kallelse till Årsmöte 22 nov kl 14                                                    
Motioner ska vara klubben tillhanda senast 8 nov 

Dagordning 

 
§  1.    Årsmötet öppnas 

  

§  2.    Val av ordförande  

  

§  3.    Val av sekreterare  

  

§  4.    Frågan om mötets stadgeenliga utlysning 

  

§  5.    Fastställande av dagordning 

  

§  6.    Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 

  

§  7.    Verksamhetsberättelser  

  

§  8.    Ekonomisk redovisning   

  

§  9.    Revisionsberättelse  

  

§ 10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

  

§ 11.   Avgifter för verksamhetsåret okt 2015 — sep 2016.  Se separat blad för styrelsens förslag. 

  

§ 12    Budget för verksamhetsåret okt 2015 – sep 2016 

  

§ 13    Val av förtroendevalda.   

  

§ 14    Arbetsplikt:  antal timmar / ersättning för ej utförd arbetstid / missad vakt 

  

§ 15     Arvode till vardera ordförande, sekreterare och kassör 

  

§ 16     Propositioner från styrelsen:   

 

1. Ändring av stadgarna §1: 

  Nuvarande text: Föreningen har till syfte att väcka och stärka hågen för turistfärder till sjöss samt att vidga möjligheter-

na för sådana färder. Föreningen vill verka för vidgade kunskaper om båtarnas vård och utrustning, befordrande av sjö-

manskap och navigationskonst samt spridande av kännedom om farvatten och hamnar. 

  

 Föreslagen text: Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall 

verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.   

  

 Förra årsmötet beslöt enligt förslaget. För att ändra stadgarna behövs beslut på två årsmöten efter varandra. Om årsmö-

tet beslutar enligt förslaget så ändras stadgarna. 

 

 

§ 17     Motioner från medlemmar 

  

§ 18    Information från styrelsen samt frågor i övrigt 

  

§ 19    Årsmötet avslutas  



Årsmöte 2015-11-22   

§ 11 Avgifter för verksamhetsåret okt 2015 - sep 2016  

Styrelsens förslag (nuvarande avgift inom parentes) 
 

Medlemsavgift:          Oförändrad 

Senior / junior                                    förslag  400:- / 50:-         (400:- / 50:-)     

Junior t o m det år man fyller 18.      

 

Båtplatsavgift  

 för medlem som betalat insats:  Höjning för anpassning till ”utan insats” 

- båt t o m 8 m längd                   förslag   950:-          (900:-) 

- båt över 8 m – t o m 12 m längd  förslag 1300:-                      (1200:-) 

- båt över 12 m längd       förslag 1700.-                      (1600:-) 

 Avgifterna inkluderar medlemsavgift och vinteruppläggningsplats på hamnplan. 

 

 för medlem som inte betalat insats:  Oförändrad 

- båt t o m 8 m längd                               förslag 1200:-                      (1200:-) 

- båt över 8 m – t o m 12 m längd           förslag 1800:-                      (1800:-)  

- båt över 12 m längd förslag 2400.-                      (2400:-)  

Avgifterna inkluderar medlemsavgift och vinteruppläggningsplats på hamnplan.   

 

Skjulavgift för medlem med skjul men utan båtplats: Höjning enl båtplatsavgiften 

      förslag 1300:-      (1200:-) 

Avgiften följer båtplatsavgiften enligt punkt 2 för båt 8-12 m längd med insats och inkluderar medlemsavgift.   

  

Vinteruppläggningsavgift för medlem utan båtplats:  Oförändrad  

      förslag 600:-          (600:-)  

Avgiften gäller för uppläggning på hamnplan under perioden augusti 2015– juni 2016. Vagn och båt skall vara märkta med 

namn och tfn. Medlemsavgift tillkommer.  

 

Året runt-uppläggning på hamnplan för medlem utan båtplats: Höjning enl båtplatsavgiften  

  - år 1  ……………………  1300 :-                                    (1200:-) 

  - år 2  ……………………  2 x år 1-avgiften 

  - år 3  ……………………  3 x år 1-avgiften 

  - år 4 →  ………………… 4 x år 1-avgiften 

Medlemsavgift tillkommer. Vagn/båt skall vara märkta med namn och tfn. Båten ska vara försäkrad. Avgiftens storlek för 

år 1 är densamma som för medlem med båtskjul men utan båtplats enligt punkt 3. Avsikten med avgiftsstegen är att för-

hindra att båtvrak blir liggande på hamnplanen.  

 

Fast el-avgift för medlem med skjul (inkl 50 kWh):  Oförändrad 

      förslag 100:-           (100:-)    

 

Båtgäster:  Oförändrad 

  Gästplatsavgift:                    - dygn:       förslag 50:-            (50:-) 

             - vecka:   förslag 250:-          (250:-) 

 

 Användning av slip eller mastkran:           förslag  50:-                         (50:-)                                                   

 Avgiften följer gästplatsavgift dygn.    

  

Avgift för lyft med klubbens kran: Sänkning för ”annan tid” 

 båtlyft  

-- ordinarie lyftdag                                 förslag   300:-                   (300:-) 

-- annan tid efter ö.k. hamnkapten  förslag  1000:- för 1:a båten och sedan 600:-/båt. De som lyfter  

     delar lika på kostnaden      (1000:-/båt)     

 

 av-/påmastning                                 förslag   300:-                    (300:-) 

 

 

Avgift för hyra av klubbstugan:   Oförändrad 

     förslag 500:-         > 3 tim               (500:-) 

             förslag 200:-    max 3 tim                (200:-) 


