
  

 
 

 
 

 

 
 

 
Kallelse till vårmöte 

Torsdagen den 4 maj, Klockan 18.30 
  

 

 

 



 
 
SBK NYTT NO2, 2017  2  

 
  

 

 
  

 
 
Ordföranden har ordet 
 
Nu är det inte långt kvar snart ligger 
våra båtar i sjön och tar oss alla  
ut till våra smultronställen som ger så 
mycket energi och glädje. 
 
Vid senaste årsmötet avtackades två 
funktionärer. Christer Björs som 
suttit som ordförande under sju år och 
2016 som suppleant. 
Ulrika Larsson som under två år varit 
ledamot i festkommittén. 
Ett hjärtligt tack för era insatser. 
 
Tyvärr drabbades klubben av en 
motorstöld i början av mars vilket är 
väldigt tråkigt. Dessutom har stölder 
genomförts på andra ställen. 
Men vår vakthållning fortsätter som 
tidigare. Jag vill dock kraftigt 
poängtera att vakten inte på något sätt 
skall ingripa, utan kommer okända 
in på området skall polisen omedelbart 
kontaktas. Telefonnummer finns i 
”vaktloggen”. Jag vädjar vidare till alla 
medlemmar att kontakta vakterna 
om ni kommer på kvällstid eller ligger 
över i era båtar. 
 
Vid HBF:s årsmöte informerades det 
om möjligheten till DNA märkning. 
Är ni intresserade av detta vänd er till 

Lars så för vi informationen vidare. 
Som framgår av detta SBK Nytt så 
händer en hel det på klubben. 
En av de större händelserna är att 
klubben fyller 60 år och det firar vi 
den 17 juni, så boka in den dagen. 
Vidare information kommer. 
 
Styrelsens arbete med att försöka öka 
aktiviteterna och trivseln fortsätter. 
På sida fyra sitter en av deltagarna 
Dejan i vår pimpeltävling. Ett 25 tal 
möttes upp även om fisken lyste med 
sin frånvaro så lyste solen från en 
klarblå himmel. En kanondag på vårt 
frusna vatten. 
 
Under april hoppas vi färdigställa 
”hörnan” i klubblokalen. Insättning av 
fönster innebär att vi kommer att ha en 
väldigt bra vy över området. Kring 
detta kommer möblering att ske enligt 
vad vi beslutade om på årsmötet. Det 
är min förhoppning att ”hörnan” 
kommer att vara till glädje både för 
våra medlemmar och våra gäster. 
 
Vi arbetar vidare med att förbättra 
informationen. Förutom SBK Nytt sker 
mailutskick. Naturligtvis anslås dessa 
på våra anslagstavlor. Som sagts många 
gånger tidigare, har du/ni inte mail 
meddela Lars så ser vi till att 
alternativa lösningar sker. 
 
Jag önskar er alla en skön sommar och 
hoppas vi ses på vårmötet den 4 maj 
2017. 
 
Jan-Erik 
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Aktiviteter 2017 
 

- Sjösättning 6 maj kl. 09.00 
- Sjösättningsfest 6 maj 
- Båtloppis 20 maj 
- 60 års jubileum 17 juni 
- Jollesegling  
- Eskader 9 september 

 
Ytterligare information kring detta 
sker via mailutskick och anslag på vår 
anslagstavla. 
 

 
 
Klubbloppis 
 
Välkommen till klubbloppis 20 maj kl. 
09.00 – 15.00. Ta tillfället i akt att rensa 
lite i garaget. Du hyr bord för 50 kr, 
därefter är förtjänsten din. 
 
Klubben bjuder på fika, Välkomna! 
 

 
 
Klubbmöten och styrelsemöten 17/18 
 

- Vårmöte 4/5 2017  
- Höstmöte 28/9 2017  
- Årsmöte 15/2 2018 

 
Styrelsen har möten följande datum: 
10/5, 7/6, 16/8, 13/9, 11/10, 8/11, 6/12, 17/1 
2018, 7/2 2018. 
 
Har du/ni några idéer/förslag lägg dom 
i förslagslådan så kommer det upp på 
nästkommande styrelsemöte. 
 
 

Sjösättning 
 
6 maj kl. 09.00 Pris 500 kr. Klubben 
bjuder sedvanligt på sopplunch. 
 

 
 
Informationskväll för nya medlemmar 
 
Planerna var att genomföra den första 
för året den 29 mars, trots många nya 
medlemmar var intresset så litet att vi 
ställde in denna. 
 
Vi återkommer till hösten om intresse 
finns. 
 

 
 
Kom och prova på jollesegling 
 
Nu kör vi igång igen! Prova på att segla 
och rigga jollarna, livräddning och 
sjövett m.m. Kostnad 20 kr. per gång. 
  
Nedan datum/tid för jollesegling: 

- 7/6 kl. 18-20 
- 15/6 kl. 18-20 
- 23/7 kl. 15-18 
- 25/7 kl. 18-20 
- 26/7 kl. 18-20 
- 1/8 kl. 18-20 
- 2/8 kl. 18-20 

 
Avslutningen är söndag 13/8 kl. 14-18. 
Du måste vara simkunnig 7 år och 
uppåt. Har du ingen flytväst så finns 
det att låna utav oss. 
Vi samlas utanför klubbhuset, där 
kommer ungdomsledarna att möta upp 
er. 
Har du/ni funderingar så hör av dej 
till: Ann-Sofie 070 – 381 25 75. 
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Vakttjänst 
 
Som meddelas tidigare så hade 
kajplatsinnehavare möjlighet att välja 
vaktpass t.o.m. 31 mars. Därefter har 
statisk fördelning skett. Har du inte 
möjlighet att gå vaktpasset kan du 
kontakta den vaktpool som finns, 
namn och telefonnummer finns på 
hemsidan. Uteblivit vaktpass innebär 
en debitering på 1.000 kr + mervärdes- 
skatt, dessutom tilldelas du ett nytt 
vaktpass. Du är själv skyldig att ordna 
detta. 
 

 
 
Klubblokalen  
 
Öppen från den 1 maj till den 30 
september. Obehöriga får inte vistas i 
lokalen. Så du klubbmedlem – håll ett 
bevakande på detta. 
 

 
 
Brandskydd 

Vi håller på att komplettera utrustning 
och information kring detta. Vi har av 
Dina försäkringar fått ytterligare 2 
brandsläckare, som nu är uppsatta i 
samlingslokalen. Utrymningsskyltar 
kommer att sättas upp. Som klubb-
medlem informera dig om det brand-
skydd vi har. 
 

 
 
Fasta telefonen 
 
Sägs upp. Det nummer som gäller 
fortsättningsvis är 070-356 08 89. 

Arbetskvällar 
 
Startar måndag och tisdag 24, 25 april. 
Därefter tisdag och onsdag 2, 3 maj. 
Därefter måndagar och tisdagar tom 30 
maj. 
 
Tid: 17.30 – 20.00 
 
Kvällarna fortsätter till hösten. Se 
kommande information. 
 
OBS! Du ansvarar själv för att din tid 
blir uppsatt på arbetskvällen. Samling 
sker efter arbetskvällens avslutande. 
Innebär att går du tidigare måste du 
kontakta arbetsledaren för att din tid 
skall blir registrerad. 
 
Området öster om bäcken utvecklas 
och det innebär att stora städinsatser 
måste ske. En del saker har sin 
självklara plats på soptippen, men det 
kan finnas en del gränsdragnings 
problem. Så har du saker som du/ni 
vill ha kvar se till att de blir uppmärkta 
och meddela Lars och Berra. 
 
En del medlemmar har uttryckt 
önskemål om en mer flexibel 
arbetsplikt. Om inte ordinarie 
arbetskvällar passar så kontakta Lars så 
planerar ni gemensamt vad som skall 
göras på annan tid. Vi behöver 
exempelvis några som kan hjälpa till 
med båttvätten. Så varför inte göra din 
arbetsplikt via båttvätten. 
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Blästring 
 
Som meddelades på årsmötet så har en 
ansökan om blästring lämnats in. 
Tyvärr har vi fått avslag på vår 
ansökan. 
 

 
 
Båthall 3 
 
Som alla sett är markplaneringen på 
gång. Bygget beräknas vara klart den 31 
december 2017. Inga båtar, vagnar eller 
annat får placeras på området framför 
byggnadsytan. Har du funderingar 
kontakta Lars. 
 

 
 
Marknadsbearbetningar 
 
Den gavel som finns på båthall 1 
planeras bli ett ”ansikte” för företag 
som vill synas och samtidigt hjälpa 
klubben. Detta innebär att 
anslagstavlan kan komma att flyttas till 
klubbhuset. 
Vill du ha en skylt? Kontakta Henrik 
för vidare information. Alla skyltar 
kommer att ha samma mått, detta för 
att få en enhetlig ”look”. 
 

 
 
Husbilar/husvagnar 
 
Är en viktig del för vår ekonomi. Vi 
behöver hjälp kring detta. Så varför 
inte göra din arbetsplikt som värd. 
Kontakta Lars. 
 

Försäljningar 
 

Ved i samband med planeringen av 
båthall 3. Pris 100 kr + moms. Första 
etappen utannonserades i början av 
april och ytterligare försäljning kan 
komma, så håll utkik. 
 
Vi säljer även 13 st. cementringar. Pris 
250 kr + moms. 

 
Information har skett via hemsidan, 
mailutskick samt anslag på vår 
anslagstavla. 
 
Intresset internt för detta har varit 
svalt. Styrelsen tog därför ett beslut 
den 12 april att lägga ut för extern 
försäljning. Priset har dock korrigerats 
till 100 kr respektive 250 kr inkl. moms 
om förvärv sker av privatperson. 
Denna prisjustering har meddelats via 
mailutskick. 
 

 
 
Båttvätten 
 
Förra årets succé fortsätter. Tvätten 
håller öppet från 8 maj - 15 oktober 
mellan 08.00-17.00. 
Tider för tvättning kvällar och helger 
meddelas på klubbens och 
kommunens hemsida. Tillkommande 
avgift tvättning kvällar och helger 10 %. 
Samma förutsättningar gäller som 
föregående år. Båten får inte vara 
målad efter säsongen 2016. 
 
Priser inkl. mervärdesskatt:  
  

- Båt upp till 5 m = 300 kr 
- Båt upp till 10 m = 450 kr 
- Båt över 10 m = 600 kr 
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Avtackning                      Foto: Eva Lithner 

 
Märkning av vagnar 
 
Vi har en hel del omärkta objekt på 
vårt hamnområde. Vi kommer under 
våren göra en inventering och kontakta 
ägarna där vi så vet. Från 2017 kommer 
debitering att ske motsvarande 
kostnaden för slipplats, 500 kr. För att 
slippa debitering skall objektet vara 
bortforslat senast 30 juni 2017. 
 

 
 
Parkering av vagnar och båtar 
 
Det är förbjudet att parkera vagnar och 
båtar från slasbryggan och österut till 
kanotbryggan. Hänvisning av plats 
kontakta Lars. 
 

 
 
Ordning på hamnområdet 
 
Det åligger varje medlem att hålla 
ordning kring sin slipplats. Material 
som skall användas fortsättningsvis 
skall prydligt läggas ihop. Allt annat 
skräp skall forslas bort från området. 

Kajplatser 
 

Vi har för närvarande 25 i kö. Tänker 
du inte använda din i sommar kontakta 
Stefan Granlund. 
 

 
 

Cyklar 
 

De cyklar som vi fick av Securitas i 
Bollnäs är nu iordningställda. Tanken 
är att dessa i första hand skall lånas ut 
till våra gäster. Cykelställ kommer att 
finnas framför verkstaden och utlåning 
sker via Lars. Detta var ett av de 
förslag som kom in från en av våra 
gäster. 
 

 
 
Handtag i dusch samt halkmattor 
 
Gäster hade förra säsongen önskemål 
om att detta skulle finnas i våra 
duschutrymmen. Så nu är det fixat. 
 

 
Pimpeltävling                 Foto: Eva Lithner 

 


