
  

Saltstänk 
Medlemsblad för Stenö båtklubb  

 
 

Nummer 1, februari 2018 

Ännu en gång drar det ihop sig �ll årsmöte för SBK. Info om de"a samt även om en hel del 
annat vik�gt får du i de"a Saltstänk. Vi inleder bland annat en serie om öarna i Söderhamns 
skärgård, samt berä"ar om Sjöräddningens verksamhet. 
  För tolv år sedan, i mars 2006, tog undertecknad över ansvaret för medlemsbladet. Nu 
har det blivit dags för mig a" lämna över stafe"pinnen �ll någon annan. Jag tackar för 
förtroendet under alla år, och önskar min e,erträdare varmt lycka �ll med arbetet.  
  Vårvindshälsningar �ll alla medlemmar!   
                                  Marie Sundberg 

 

 

 

 

Kallelse �ll  

ÅRSMÖTE  

den 8 mars 2018 kl. 18:30  
 

SMS klubblokal Arend Stykes Väg 7, Söderhamn.  
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Kaffe och smörgåstårta. 

 

Styrelsens fullständiga förslag �ll årsmötet 
samt ekonomisk redovisning finns a" läsa på Stenö 
båtklubbs hemsida www.stenobatklubb.se/klubbinfo. 

Logga in med användarnamn:och lösenord enligt info i 
pappers�dningen. Saknar Du varje möjlighet a" läsa 
hemsidan kan materialet erhållas per post genom a" 
skicka e" SMS �ll 073 021 67 04. Ange ”SBK årsmöte” 
samt namn och postadress. 

 

 

Styrelsen planerar e" 

sommarmöte   

den 16/7 
 

med servering kl 17 och 
förhandlingar/informa�on kl 18. 
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A N S L A G S T A V L A N 

Klubben har lediga båtplatser 
�ll sommaren 2018. 

   
 

          
  
 
 

  

 Medlemsinsats 2018 
      

 10 �mmar/båtplats, helger 09:00-14:00    
 

       21-22 april    
       12-13 maj    
       22-23 sept  
  

 Arbetsledare vid respek�ve helg  meddelas 
 senare via anslag på klubben, på vår 
 hemsida samt i nästa Saltstänk. 

Påminnelse vak�nsats  
Kan bokas redan nu! 

 

♦ Båtplatsinnehavare skall, själv 
eller genom medhjälpare/
ersä"are, delta i vak�nsats och 
bokar själv lämplig �d. (En person 
två nä"er eller två personer en 
na".) 

 

♦ Om Du bokar annan person än 
båtplatsinnehavare så skriv 
båtplatsinnehavarens namn i 
första fältet (boka) och 
medhjälparens/ersä"arens i fältet 
�ll höger. Se exempel på 
hemsidan. 

 

♦ En pool med ersä"are rekryteras. 
Ersä"aren arvoderas av den vars 
vak�nsats ersä"aren uBör. 

 

♦ Det ger bä"re säkerhet a" anlita 
ersä"are än a" betala 1 000 
kronor �ll klubben. 

 

♦ Vak�nsatsen har ingen koppling 
�ll arbetsinsatsen. 

 Hangaren  

 sommaren 2018 

 Båtar ska vara ute ur hangaren  
 den 3 juni och får ställas in den  
 22 september. 
   

 Bilar får ställas in den 4 juni och ska 
 vara ute senast 20 september. 
 

 Båtar på gästparkeringen ska vara 
 borta 3 juni. 

Sökes: Medlemmar  
�ll vaktpool  

 Liksom i övriga båtklubbar som har 
 vak�nsats behövs det en pool av 
 medlemmar som kan tänka sig a", 
 mot ersä"ning, ta på sig vaktpass åt 
 medlemmar som ej kan fullgöra si" 
 pass. Kontakta Sven-Åke Damström, 
 070 554 24 62. 

  

  för effek�v        
  båtsamverkan! 
 

För smidig kommunika�on mellan klubbens 
medlemmar. Gra�s a" ladda ner, reklamfri. 
Se www.coboats.se för mer informa�on, eller 
ring Sven-Åke Damström, 070 554 24 62. 

Håll dig uppdaterad på klubbens 

Facebooksida: 
 

www.facebook.com/stenobatklubb/ 
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 Förslag �ll dagordning vid Stenö båtklubbs 
 ordinarie årsmöte  2018-03-08. 

 
1. Mötets öppnande  
2. Mötets behöriga utlysande  
3. Fastställande av dagordning  
4. Val av ordförande för mötet 
5. Val av sekreterare för mötet  
6. Val av två justeringsmän a" jämte ordförande justera årsmötets protokoll, 

�llika vara rösträknare.  
7.   Beslut om reviderade stadgar  
 (bekrä,else på beslut taget vid extra årsmöte 2017). 
8. Klubbens års- och verksamhetsberä"else 

9. Revisorernas berä"else  
10. Fråga angående styrelsens ansvarsfrihet för 2017  
11. Val av:  

a. styrelseledamöter  
 vice ordförande 2 år  
 kassör 2 år 
 ordinarie ledamot fyllnadsval 1 år 

b. funk�onärer  
 hamnkapten 2 år  
 vice arbetsledare 2 år 
 miljöombud 2 år 

       revisorer, ordinarie revisorer 1st på 2 år samt 1 på 1 år 
 revisorssuppleant 1 år  

c. valberedning, 3 st på 1 år 
d. övriga funk�onärer 

 redaktör Saltstänk 1 år  
 stugfogde 1 år  
 IT-ansvarig/webbredaktör 1 år  
        12.   Fastställande av avgi,er för 2019 samt arvoden för 2018 

13. Inkomna mo�oner  
14. Övriga frågor  

a. medlemsmöte den 16 juli 2018 
b. Investeringsplan (bilaga på hemsidan), särskilt om 

Godtemplargårdens fram�d. 
c. Informa�on om vak�nsatserna föregående år och det kommande 

året. 
 15.  Avslutning 
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Vi hjälper dig i alla lägen 
Livet �ll sjöss är fullt av överraskningar och vem 
som helst kan råka ut för motorhaveri, 
grundstötning eller a" vädret plötsligt slår 
om. Som medlem får du kostnadsfri hjälp redan 
innan läget blir akut, våra sjöräddare är aldrig 
längre bort än e" telefonsamtal. Det är vårt 
sä" a" tacka för di" stöd, men också e" sä" 
a" förhindra allvarliga olyckor.  
 E" medlemskap kostar 67 kronor/
månad eller 800 kronor/kalenderår. 
Pensionärer och ungdomar betalar 42 kronor/
månad via autogiro eller 500 kronor/
kalenderår.  
 

Bli medlem – få förmåner: 
• Förebyggande utryckning för dig och din 

familj (vi hjälper dig från otryggt läge �ll 
tryggt läge innan det blivit en 
nödsitua�on).  

• Medlemsdekal a" sä"a på båten, bilen, 
cykeln, kajaken eller där du helst vill ha 
den. 

• Tidningen Trossen, fyra nummer per år 
med intressant läsning om oss, om båtliv, 
sjöräddning och sjösäkerhet. 

 

Bli medlem genom a" anmäla dig via formulär 
på www.sjoraddning.se eller genom a" betala 
(glöm ej ange person-uppgi,er) �ll: 
pg: 900 500-0 alterna�vt bg: 900-5000 
 

Observera a9 även om din båtklubb 
stöder SSRS är det enbart genom a9 du är 
individuell medlem som du får del av 
medlemsförmånerna. 

RS Söderhamn  
grundades år 2005 och har 31 frivilliga.  

 

Kontaktuppgi;er �ll 
sjöräddningen i Söderhamn 
 

Vid nödläge/osäkert läge ring all�d 112! 
 

Förebyggande utryckning/Jourtelefon: 
0733-21 39 07 
 

Sta�onsansvarig: 
UM Henrik Olsson, 031-761 42 07 
 

E-post: rs.soderhamn@ssrs.se 

Sjöräddningssällskapet ombesörjer sjöräddning runt Sveriges kuster och i vissa insjöar.  
Det är en ideell organisa�on och finansieras av medlemsavgi,er, gåvor och dona�oner. 
Sjöräddningssällskapet driver 70 sjöräddningssta�oner och har omkring 200 räddnings-farkoster, 
som bemannas med ungefär 2 100 frivilliga sjöräddare, av vilka omkring 300 vid varje �llfälle har 
jour och ska kunna rycka ut inom 15 minuter, dygnet runt. 

SSRS Söderhamn disponerar räddningsbåten 

Rescue Arizona, som är en för ändamålet 

anpassad militärbåt (stridsbåt 90E).  Båten är 

11,9 m lång, 2,9 m bred med e1 djupgående 

på 0,7 m. Den är byggd av Storebro år 1996 

och kan göra runt 40 knop. Motorn är en 

Scania DSI 14 M75 och drivningen sköts av e1 

va1enjetaggregat.  

Svenska Sällskapet 
för Räddning af 
Skeppsbrutne 

 

sedan 1907 
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Sjöräddningen erbjuder 

Kustväderappen 
Ladda ner vårt detaljerade kustväder �ll din 
telefon. Vi har tagit fram 300 väderbilder för 
olika förhållanden. Appen söker förstås upp 
den plats som ligger närmast, men det är 
också lä9 a9 välja andra platser som favoriter. 
 

Funk�oner och fördelar 

• Snabb överblick närmaste två dygnen 

• Detaljerat kustväder, �mme för �mme 

• Havsbilder vid olika väderförhållanden 

• Enkla, tydliga symboler 

• SMHI:s sjörapporten 

• Vindhas�ghet och vindriktning 

• Va"en- och lu,temperatur 

• Våghöjd och vågriktning 

• Strömhas�ghet och strömriktning 

• Vädervarningar 

• Dela din posi�on 
 

Finns för iPhone och Android. 

  Ny webbkamera visar 
bryggorna och Lötviken 
 

Klubben har sa" upp en kamera som 
visar två olika bilder över bryggorna 
och  Lötviken. Det går �ll exempel 
a" se när  isen går upp. Kamerorna är 
öppna och  nås via hemsidan. När 
vak�nsatsen  börjar 15/4 stängs 
bilderna för allmän åtkomst. 
Klubbens medlemmar kan då  nå den 
via dem lösenordskyddade fliken 
klubbinfo på hemsidan. Inloggnings-
uppgi,erna �ll sidan är  desamma 
som  förra året och Du hi"ar dem på 
sidan 1  i de"a nummer av Saltstänk. 

Det är en finsk fri�dsbåt med motorhaveri 
som befinner sig långt ute �ll havs. JRCC 
väljer a" kalla ut både RS Söderhamn och 
RS Hudiksvall. Rescue Evert Taube kommer 
först �ll haveristen och påbörjar bogsering 
�ll Hudiksvall. Vi väljer a" för säkerhets 
skull följa med Rescue Arizona då sjön är 
grov. E,er bunkring i Hudiksvall vänder vi 
åter �ll Skärså. (2017-09-10) 
 

Utlarmad kl. 20:36 av MRCC �ll posi�on N 61 
27,6 O 17 26,0 angående segelbåt med 3 
personer ombord i sjönöd. Kopplade 
haveristen kl. 22:47 c:a 2 distans ost Vitgrund 
i grov sjögång. Påbörjade bogsering mot 
Skärså. Haveristen lämnad i Skärså kl. 23:30. 
Rescue Arizona åter i Stugsund kl. 00:47. 
(2008-08-28) 

JRCC = Joint Rescue Coordina�on Centre  
MRCC = sjöräddningscentralen, numera del         
          av JRCC  

Faktakälla: www.sjoraddning.se 
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På Enskär finns e" fiskeläge med anor från 
1800-talets början. Fiskeläget ligger på öns 
nordvästra del i en skyddad vik. Det finns 
e" tjugotal hus på Enskär. För länge sedan 
lär det även ha funnits en kaffeservering 
på ön som drevs av någon som he"e 
Österberg. 
 Klumpuddens fyr på norra sidan av ön 
var �digare vik�g för handelssjöfarten. 
Fyren visade fartygen vägen �ll 
Lilljungfruns ankringsredd, där lasBartygen 
köade för a" få lasta eller lossa i hamnarna 
i Stugsund, Sandarne eller Långrör. Fyren 
är av plåt och bara några meter hög.  
Söderhamns kommun köpte 2009 den 

rivningshotade fyren från Sjöfartsverket
(enligt uppgi, �ll en kostnad av 1 krona) 
och håller den sedan igång. 

Öar i Söderhamns skärgård 
Enskär och Enskärsorn 

E1 vykort som visar fiskeläget i Enskärshamn en sommardag, kanske runt förra 

sekelski9et. Många människor är samlade ner mot stranden, möjligen är det fest. 

Enskär med Enskärsorn, markören visar 

fiskeläget. (Satellitbild från www.eniro.se) 
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Öar i Söderhamns skärgård  Text:  Gabrielle Roland Waldén (ur boken  

”Sandskär i mi1 hjärta”, Arundo förlag 2013). 
Med benäget �llstånd från förfa1aren. 

 
Enskärsorn heter den långsmala ö som 
ligger väster om Enskär och avskiljs från 
Enskär genom e" smalt och grunt grund. 
På Enskärsorn finns inga sommarstugor. 
Men det finns en gästhamn och dessutom 
klubbhus för Sveriges äldsta motor-
båtsklubb: Söderhamns Motorsällskap; 
klubben startade 1911.  
 Turbåten M/S Moa, som man kan ta 
inifrån Söderhamn, angör Enskärsorn. Ön 
har lång sandstrand och är e" populärt 
uBlyktsmål sommar�d. Man ser o,a 
motorbåtar halvt uppdragna på stranden 
där och människor som solar och badar. 

Fyren vid Klumpudden på Enskär 

Lilljungfrun 
 

Strax norr om Rönnskär ligger ön 
Lilljungfrun. I slutet av 1800-talet blev 
Lilljungfrun populär bland kappseglare. 
Söderhamns segelsällskap lade kapp-
seglingsbanorna utanför Lilljungfrun. De"a 
födde i sin tur behov av en samlingsplats, 
som resulterade i en klubbstuga i Segelvik 
(på fastlandet, red:s anm.). 
 Utanför Lilljungfrun förliste den spanska 
barken Constan�na den 6 juni 1908. 
Vraket kallas ”Spanjoren”. Constan�na, e" 
42 meter långt fartyg byggt i trä och med 
12 mans besä"ning, låg i Söderhamn för 
a" lossa sin saltlast. När man lossat lasten 
och  gav  sig  av  fick   man  bogserhjälp   av  
S/S Hur�g och ombord fanns också 
hamnlotsen som följde med �ll Stugsund. 
 Vid halv sju�den var fartyget i farva"nen 
nära Lilljungfrun. Den starka nordostliga 
stormen fick bogserkabeln a" brista. 
Besä"ningen på Hur�g lyckades få tag på 
barken igen men bogserkabeln sprang 

igen. Constan�na drev ner mot Lilljungfrun 
med god fart och grundstö"e. Det tog inte 
lång �d innan hon slogs sönder och gick �ll 
bo"en. E,er cirka 15 minuter syntes bara 
aktern. Besä"ningen räddades och bara 
styrmannen fick lindriga skador av 
bogserkabeln. 
 Idag ligger hon alldeles utanför 
Lilljungfruns norrsida och är �llgänglig för 
dykare på 10-26 meters djup. 

Lilljungfrun 

©  Marie Sundberg 
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Har klubben rä9 uppgi;er om  

Dig och Din båt? 
  

Allt mer informa�on sänds ut per 
mejl. Vänligen kontrollera själv i 
BAS-K (samma ställe som Du bokar 
vaktpass) a" mejladress och övrig 
info är korrekt. Gärna även om Din 
båt. Om inte, uppdaterar  
Du själv direkt i BAS-K. 
 

    TACK! 

All informa�on uppdateras kon�nuerligt på klubbens hemsida 

www.stenobatklubb.se 

 

telefonlista  
 

             gällande fram �ll årsmötet 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   Karl-Anders Eriksson  08 754 62 43       070 584 32 66 
 Ledamot     Ann-Marie Dahlberg               070 274 50 40       
 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   Ann-Marie Dahlberg                070 274 50 40 
 It-ansv (ext)   Hans Fryklund     0270 28 11 08      070 542 48 55 
 Red Saltstänk  Marie Sundberg                 070 327 64 01 
 Stugfogde     Vakant             
 Valberedning  Eivy Ängwald      0270 155 38 (sammankallande) 
     
 Verksamhetskommi9é: Sven-Åke Damström (sammankallande), David Moberg,   
 Ann-Marie Dahlberg,  Tomas Bodlund och Lars Ellgren. 

Kurser i hjärt- och lungräddning 
Se hemsidan ang 27/2 och 13/3 

 

Fler kurser planeras �ll sommaren. 

Redaktör �ll Saltstänk 
sökes. Anmäl intresse �ll 
info@stenobatklubb.se eller �ll 
ordföranden tel. 070 622 40 69. 


