
Hamnkommitténs verksamhetsberättelse 2018.10.01 – 2019.09.30  

 

För närvarande är 100-bryggan fullbelagd, på 200-bryggan finns tre lediga platser och två 

grunda smala platser ledig på 300-bryggan. Detta innebär att vi inklusive de två ”sjöbodarna” 

på norra piren har 101 platser bokade. 

Vi har tre nya båtägare på väntelistan för båtplats, tyvärr är våra lediga platser inte anpassade 

för breda båtar eller båtar med större djupgående. Vi har även ett par avgående medlemmar så 

det ser ut som att de nya skall kunna få plats till sommaren. 

På sikt bör vi ordna med en ny brygga på den nordligaste pirarmen för de allra största båtarna. 

 

Söråkers Båtsällskaps SBS Hamnplats Land har under året 2019 fungerat i stort enligt våra 

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

allt på hamnplanen. Vid sjösättning och torrsättning är önskemålen att vagnar skulle tas fram 

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

underlätta inför sjösättning och rangering saknas många namnplåtar. Inför kommande 

sjösättning kommer detta krav att intensifieras, ingen namnplåt, ingen sjösättning. Även om 

man inte sjösätter med kran skall vagnarna vara märkta så länge de skall vara inom 

hamnområdet. 

Det finns fem båtar inom området som vi inte känner till vem som är ägare till, dessa är 

märkta med en skylt ”VEM ÄGER BÅTEN” där de ombeds att ta kontakt med hamnkapten. 

Trots att det gått ett antal månader så är dessa fortfarande okända. 

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

lagning av klippaggregat på vår åkgräsklippare. 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.  

På grund av rådande skrotpris kommer vi att avvakta till bättre priser, förhoppningsvis under 

våren, att frakta bort gamla kranen och övrigt metallskrot. Tillsvidare kommer kranen och 

övrigt metallskrot att vara kvar på samma plats. 

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 ett antal gånger under året. En ny stor 

kaffebryggare är inhandlad. 

Septiktanken är nyligen inför vintern tömd. 

  

 

 



Vakten  

Vakthållningen har även i år fungerat bra även om den hade kunnat vara bättre om alla gjort 

sin plikt. 

Vi är 95 medlemmar som skall gå vakt, då är alla med båtplats i sjön och skjulägare utan båt 

inräknade. Alla 75-åringar är borttagna. De fem båtägare som, vi enligt ovan ej känner till, har 

båten på land sommartid, är inte inräknade. De som har förhinder p.g.a. sjukdom är inte heller 

inräknade. 

Under månaderna 1 maj till och med 31 oktober har vi 184 nätter som skall vaktas, om alla 

skulle ha gått sina två nätter skulle det har räckt till 190 nätter (95 x 2 =190). 

Med andra ord hade vi alltså vakter för sex nätter till.  

Under sommaren har vi haft minst 14 nätter utan vakt, kanske fyra till som inte signerat på 

"signeringslistan".  

 

  

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

  

Vaktansvarig Per Mellinder 

  

Som stugvärd efter Monica Petterssons tragiska bortgång har tillfälligt ersatts av Iris 

Gustafsson, Eva Larsson, Lisbeth Eklund, m.fl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


