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För närvarande är 100-bryggan fullbelagd så när som på en dålig plats allra längst ut mot 

hamninloppet. På 200-bryggan finns två lediga platser, men dessa kommer att fyllas till 

sommaren 2022 från vår kö. På 300-bryggan finns för närvarande fem lediga platser 

tillgänglig. Detta innebär att vi inklusive de två ”sjöbodarna” på norra piren har 94 platser 

bokade. 

På vår kölista har vi fyra båtar, i skrivande stund vet inte om vi har några avgående 

medlemmar eller hur många av de båtar som ligger på land som inte kommer att sjösättas till 

sommaren. 

 

Det finns ett förslag på omdisponering av bryggorna i samband med en eventuell 

komplettering av travers. Om detta sker kommer antalet av båtplatser att öka med ca 30 st. 

 

Söråkers Båtsällskaps SBS Hamnplats Land har under året 2020 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 skall tas fram 

från tältplanen till rättmätiga ägare. Detta är svårt att genomföra, eftersom det trots 

påminnelse saknas namnplåtar på många vagnar. 

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. 

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.  

Försäkringskrav gäller för att tillgänglighet till båtskjul ska finnas även under vinter, därav 

den snöskottning som utföres vintertid.   

 

 

Klubbstugan 

På grund av den pågående pandemin har det inte varit några större samlingar i klubbstugan. 

Ny värmepump (luft) är inköpt och installerad då den gamla tyvärr gjort sitt. 

Ny evakueringsfläkt i är installerad i taket på toalettutrymmet. 

Septiktanken är nyligen inför vintern tömd. 

 

 

 

 



 

Vakten 

Vakthållningen under 2021 är inte tillfredsställande. 

 

Trots tillgång till en vaktpool bestående av fem medlemmar som skulle kunna träda in när 

medlem av någon anledning inte kunde göra sin vakttjänst, så blev det ändå 28 nätter utan 

vakt. 

Det har varit problem att få tag på någon i vaktpoolen som kan ställa upp. Vanligaste orsaken 

är att man inte fått något svar när man ringer. 

Det är värt att notera att 18 medlemmar med vaktplikt inte gjort någon vakt alls. 

 

Trenden går åt fel håll. Någon förändring måste till för att få medlemmar att känna större 

ansvar för vakttjänst. 

 

Det har också kommit till styrelsens kännedom att trots bokad vakt så har hamnen varit 

obemannad under viss tid på natten. Det är inte acceptabelt. 

 

  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


