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All information uppdateras kontinuerligt på klubbens hemsida 

www.stenobatklubb.se 

 

telefonlista 2018 
 

           

 Ordförande    Gösta Enebog                  070 622 40 69   
 Vice ordf     Thomas Thyr                   070 310 27 33 
 Kassör      Monica Damström   0270 28 73 10/604 83  073 021 67 04 
 Sekreterare   Anders Eriksson     08 754 62 43       070 584 32 66 
 Ledamot     Lennart Källman                      070 598 99 21       
 Hamnkapten   Sven-Åke Damström  0270 28 73 10/604 83  070 554 24 62  
 Vice hamnkapt  David Moberg                  070 541 91 78   
 Arbetsledare   Tomas Bodlund                  070 312 08 72  
 Vice arb.led   Lars Ellgren       0270 127 26       073 044 41 79 
 Miljöombud   Monica Grudén                       070 246 84 72 
 Hemsidan    Anders Eriksson    08 754 62 43       070 584 32 66 
 Red Saltstänk  Gabrielle Roland Waldén 08 34 55 18/0270 60312 070 182 14 78 
 Stugfogde     Vakant             
 Valberedning  Eivy Ängwald      0270 155 38 (sammankallande) 
   
 Verksamhetskommitté: Sven-Åke Damström (sammankallande), David Moberg,   
 Monica Grudén,  Tomas Bodlund och Lars Ellgren. 

Hjärt- o. lungräddning inkl Hjärt-
startare - sommarkurs 
Klubben ska skaffa en Hjärtstartare. Det är 
bra om så många medlemmar som möjligt 
kan Hjärt- och lungräddning. Tre kurser har 
hållits under vårvintern och ytterligare kurser 
planeras till sommaren. Mer info genom 
anslag och på hemsidan. Du kan redan nu 
göra en intresseanmälan via hemsidan.  

Nya funktionärer 
Lennart Källman är ny styrelseledamot, Moni-
ka Grudén nytt miljöombud och Gabrielle 
Roland Waldén ny redaktör för Saltstänk.  
 På årsmötet avtackades miljöom-
budet och styrelseledamoten Ann-
Marie Dahlberg samt ledamoten i 
valberedningen Lars-Åke Thorsén. 
Tack framfördes också till Saltstänks 
avgående redaktör Marie Sundberg 
samt till Hans Fryklund som skött klubbens 
hemsida under många år.  Lediga båtplatser 

Klubben har lediga båtplatser till sommaren 
2018. Kontakta Sven-Åke! 

Du som får ny mailadress  
när soderhamn.com upphör, meddela den 
nya till sbkinfo@stenobatklubb.se 

  Orn-dagen och Skärgårdsutma-
ningen SMS ordnar Orn-dagen lördag 7 

juli. Och lördag 4 aug går starten i Skärgårds-
utmaningen. 

  

Saltstänk 
Medlemsblad för Stenö båtklubb  

 
 

Nummer 2, mars 2018 

Våren är väl  snart på väg med två steg fram och ett tillbaka som det brukar vara denna tid.  
Härligt ändå att tänka på sommaren framför oss. Och för alla med båtplats: Kom ihåg vikten 
av att förtöja rätt och glöm inte att  skriva upp dig för vaktinsats. Tillsammans stoppar vi tju-
varna!  
 Saltstänk har ny redaktör fr.o.m. detta nummer. Stort tack till Marie Sundberg som med 
den äran skött denna syssla i så många år!       Redaktören, Gabrielle Roland Waldén 

 

 

Sommarmöte måndag 16 juli 2018  
kl. 17:00 på klubbområdet 

Många medlemmar och även styrelsen tyckte det var bra med ett extra årsmöte förra 
sommaren. Fler får möjlighet att framföra synpunkter på klubbens arbete och få infor-
mation; vi får tillfälle att lära känna varandra. Så även i år planeras ett sommarmöte 
även om extra årsmöte inte behövs. Sommarmötet sker 16 juli och inleds kl 17 då klub-
ben bjuder på fika och grillkorv. Mötet börjar sedan ca kl 18. Information anslås på 
klubbområdet och läggs ut på hemsidan http://www.stenobatklubb.se/klubbinfo.  
Den som inte  kan läsa hemsidan kan få information per post. Skriv SMS till 073-021 67 
04 . Ange ”SBK sommarmöte” samt namn och postadress.   

Förtöj rätt!  
Samtliga tampar på din båt ska vara försedda 
med fjädring! Vindar och vågor är starkare än vi 
tror; en båt med tampar utan fjädring kan lätt 
dra sönder en brygga när det stormar och vanli-
ga karbinhakar kan brytas itu.  
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A n s l a g s t a v l a n 
Svenska Sjö sänker självrisken vid 
stöld inom klubbområdet 
Tack vare de säkerhetshöjande åtgärder 
klubben vidtagit med bl.a. vaktinsatsen 
sänker Svenska Sjö självrisken med 1 000 
kronor vid stöld av båt eller motor inom 
klubbens område. Detta som ett led i att 
Svenska Sjö driver ett projekt för att 
minska stölderna. 
 Dessutom ger Svenska Sjö ett bidrag till 
klubben för den info om deras försäk-
ringar som ligger på hemsidan och i Salt-
stänk. Och klubben får 100 kronor per 
medlem som försäkrar sin båt i Svenska 
Sjö. Svenska Sjö är ett försäkringsbolag 
som ägs av båtklubbarna. 
 Alla båtar som förtöjs eller läggs upp 
inom klubbens område skall minst ha en 
ansvarsförsäkring! Var och en väljer själv 
försäkringsbolag men som framgår ovan 
äger klubbarna tillsammans Svenska Sjö. 

Hangaren sommaren 2018 
▪ Båtar ska vara ute ur hangaren 3 juni 
och får ställas in 22 sept.  
▪ Bilar får ställas in 4 juni och ska vara ute 
senast 20 sept.  
▪ Båtar på Gästparkeringen ska vara bor-
ta 3 juni.  

Vaktinsats 2018 15/4 – 15/11 

▪ Båtplatsinnehavare skall delta i vaktin-
sats och bokar själv lämplig tid. 
▪ En pool med ersättare rekryteras. Er-
sättaren arvoderas av den vars vaktpass 
ersättaren utför. 
▪ Den som uteblir från vaktinsats erläg-
ger 500 kr/pass. 
▪ Vaktinsatsen har ingen koppling till 
Medlemsinsatsen. 

Pool för vaktinsats! 
Du som mot ersättning kan ställa upp 
och ta på dig vaktinsats åt medlemmar 
som inte kan fullgöra sitt pass, kontakta 
Sven-Åke Damström 070 554 24 62. 

Medlemsinsats 2018 
21-22 april 
12-13 maj  
22-23 sept 
Arbetsledare vid resp. helg meddelas via 
anslag på klubben och på hemsidan.  

Måla inte båtbotten! 
Tvätta botten på båten en eller ett par 
gånger per säsong istället för att måla den 
med biocidfärg. Då minskar utsläppen av 
miljöfarliga ämnen. Tvätta på klubben eller 
i särskild båttvätt på Sandarne Båtklubb 
(se information på hemsidan).  
 En SMS-tjänst finns som varnar för om/
när havstulpaner börjar växa. Du når den 
genom att skicka ”havstulpan start” till 
nummer 71120. Info om havstulpaner 
finns även på http://batmiljo.se/
havstulpanvarningen-2/hitta-karta/ 
 

Kolla dina uppgifterna i BAS-K 
Allt mer info skickas ut per mail. Var vän-
lig kolla i BAS-K (samma ställe där du 
bokar vaktpass) att mailadress och övrig 
info är korrekt. Gärna även om din båt. 
Du kan uppdatera själv  direkt i BAS-K. 
Om du inte kan uppdatera själv så ring 
Sven-Åke för hjälp.   
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Rönnskär Harar i skärgården 
Många kobbar och öar i skärgården  har 
namn där ordet ’har’ ingår. Vi har Grims-
hararna, Inre och Yttre vattharet, Öster-
haren, Kråkharet, Brunbärsharet, Smult-
ronharet m.fl. Längre söderut finns t.ex. 
Trollharen.  
 ’Har’ betyder stengrund, stenar i eller 
strax under vattenytan, och sådana har vi 
ju gott om i vår skärgård. Längs hälsinge-
kusten kan sådana namn ha tillkommit 
från och med 1300- och 1400-talen och 
framåt.           
 
Bilden ovan:  
Rönnskär. Foto: Catrin Landén/Sveriges radio. 
Bilden togs när Radio P4 Gävleborg gjorde 
reportage på Rönnskär i augusti 2017.   
Materialet på detta uppslag baseras till störs-
ta delen på min bok ”Sandskär i mitt hjär-
ta” (utg. 2013)  som Saltstänk tidigare publi-
cerat utdrag ur.  
         Gabrielle Roland Waldén 

Här finns det som förr var ett gammalt 
fiskarsamhälle och även tidigare lots- och 
tullstation. Det finns en naturlig och väl 
skyddad hamn. 
 1891 förlades en lotsplats till Rönnskär. 
Namnet blev Lilljungfruns lotsplats, men 
den låg på Rönnskär. Orsak till namnet 
var att det redan fanns en lotsplats med 
namnet Rönnskär i Byske, Västerbotten.  
 Lotsverksamheten på Rönnskär flytta-
des i slutet av 1970-talet till Ljusne. Men 
det gamla lotshuset, kajer med mera 
finns kvar. De andra husen på Rönnskär 
används i dag för fritidsboende, drygt 40 
hus är byggda i slutet av 1890-talet och 
början av 1900-talet. Några hus är även 
byggda eller ombyggda under senare tid. 
Flera hus har varit nära att bli K-märkta, 
då ön och dess bebyggelse av många 
anses vara unik och värd att bevara. I dag 
är den gamla lotsstationen vandrarhem.  
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Öar i Söderhamns skärgård 
Grimskär, Lockskär, Hamnskär med flera 

Söder om Sandskär och norr om Stor-
jungfrun finns ett helt system av öar som 
ligger nära varandra. Längst väster ut 
ligger den lilla ön Tuppen alldeles intill 
Grimskär (Grimsön), sedan kommer 
Lockskär och Hamnskär och söder därom 
Grimshararna.  
 Paddlare i skärgården vet att det går 
att ta sig med kajaken mellan Tuppen 
och Grimsön, om det är högvatten. Även 
i den lilla kanalen mellan Grimsön och 
Lockskär brukar det gå att paddla.  
 På Grimsön byggdes många sommar-
stugor under senare delen av 1800-talet 
när människor började få det bättre 
ställt; det blev populärt bland dem som 
hade råd att bygga sommarstuga. I dag 
finns sommarstugor runt om på öarna. 
Fiskare har även bott och verkat här. 
Gävlefiskarna hade på 1500- och 1600-
talen ensamrätt till strömmingsfisket 
längs denna kust. På 1800-talet bosatte 
sig många fiskare på öarna sommartid.  

 
 

I dag finns fiskarekapell byggda i trä kvar 
på flera öar, t.ex. på Prästgrundet och 
Storjungfrun.  

Tuppen 
Ön hette tidigare Gävleboholmen och 
användes troligen av fiskare från Gävle. 
 1883-1884 byggde trävaruhandlare 
Axel Brolin sommarhus på Tuppen. Som 
utfyllnad på ön använde man barlaster 
från segelfartyg. Runt om ön byggdes en 
stenmur. Med den ditförda fyllningen har 
frön från flera olika trädslag och buskar 
rotat sig där. Efter Brolins död ägdes ön 
av bankdirektör Gustaf Rettig, gift med 
Axels syster Ida. Deras son Robert blev 
en duktig amatörfotograf och tog många 
bilder i skärgården. Roberts syster Edith 
grundade Helsingeslöjd i Söderhamn 
1911, en riktig eldsjäl i föreningen.  
 På 1930-talet var poliskonstapel Albin 
Bäckman ägare. Han drev pensionat för 
sommargäster. En sjöbod hyrde han ut åt 
handlaren Alfons Karlsson som hade bu-

tik där innan han började 
med livsmedelsaffär i båt. 
Från 1954 ägdes Tuppen 
av Thelan Hellberg. 1973 
donerade hon ön och hu-
set till Söderhamns För-
samling. Man hade  guds-
tjänster och även kvälls-
program sommartid och 
konfirmationsläger på ön.  
 Från 2002 är ön åter i 
privat ägo.  

Tuppen på 1880-talet.  
Foto: Lars Brolins samling. 
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