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Medlemsblad för Stenö båtklubb
Nummer 2, april 2015
E fulltecknat Saltstänk levereras härmed ll alla medlemmar i Stenö båtklubb!
Det är inte mycket mer för undertecknad a göra än a önska god båtsäsong,
fair wind and following seas, och hoppas vi ses på 50-årskalaset den 18 juli. Till
och med Kungen lär komma!
Och tjuvar göre sig icke besvär hos oss om vi följer polisens goda råd på s. 3.
Hälsningar redaktören

Verksamhetsberä else för Stenö båtklubb 2014
Sex protokollförda styrelsemöten.
Ordförande och vice ordförande har deltagit i
Hälsinglands bå0örbunds årsmöte den
17/3-14 vid Ångersjön.
Div. underhåll på anläggningen har u0örts
bl. a. har gamla klubbstugan målats en andra
gång.
Tre tallar har fällts inom området med inhyrd
ﬁrma.
Nya området har röjts med hjälp av Resurs
centrum, som även skall ﬂy a staketet.
En egenkontroll om c:a 100 punkter har
u0örts där även kontroll av bryggkä9ngar
ingick, ll de a lejdes en dykare.

Kolla datumet!
En påminnelseavgi@ på 50 kr
kommer a debiteras den
som inte betalar sin
faktura inom
angiven d.

Söderhamn Nära har by ut sopcontainrarna
på klubben mot moluker och placerat dessa
utanför klubbområdet.
Medlemskap i SSRS och Jungfrukusten.
10 st nya medlemmar, 15 st har begärt
u räde, medlemsantalet 233 vid årets slut.
45 (39) medlemmar har deltagit i arbete på
klubben, varav 40 (29) har u0ört full
arbetsplikt eller mer, totalt 642 (444)
arbets mmar.
Hans-Ove Lindberg
ordförande

FLYTTAT?
Meddela din nya adress ll Margot
0270-16478, 070-412 38 65
margot@stenobatklubb.se

ANSLAGSTAVLAN
Stenö båtklubb fyller 50 år!

Arbetsplikt 2015

VI ﬁrar med öppet hus på klubbområdet
den 18 juli 2015 kl.12:00-15:00.

12 mmar/båtplats
Helger 09:00-15:00

Alla är hjärtligt välkomna!

25-26 april arbetsledare Bob Karlsson
tel: 070 304 89 02

Musikunderhållning av
Björn Hagström och Nicke Svensson

Göran Gabrielsson ”Mr Show”
skärgårdsbo och imitatör
Klubben bjuder på kaﬀe och kaka.
Fes s och ﬁskdamm för barnen.
Korv och dricka ll självkostnadspris.

Se fullständigt program på hemsidan!

Traktorn kan vara bra när du
skall sjösä a eller dra upp din båt.
Vill du utny ja denna förmån, kon
takta någon av nedanstående trak
torförare för a bestämma ,d minst
två dagar i förväg.
073 0444179

Bob Karlsson

070 304 89 02

Gunnar Säfström

0270 15557, 60314
070 211 11 11

Anders Almgren

arbetsledare Gunnar Säfström
tel: 070 211 11 11

26-27 sept

arbetsledare Lars Ellgren
tel: 073 044 41 79

Ring gärna och kolla med helgens
arbetsledare om vädret är osäkert.

Sjöräddningen och Båthuset
Och Kungen! Eller …?

Lars Ellgren

9-10 maj

0270-60565
070 356 89 93

Lars-Åke Thorsén 0270 17473
070 557 74 73

Priser:
300:-/gång inom området.
100:-/gång vid av styrelsen bestämd
sjösä nings/upptagningshelg.
Utanför området 250:-/ m.
Styrelsen 2015
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Mota tjuven i grind! Info och ,ps från polisen.
Per Yngve Velander besökte klubbens årsmöte
den 12 mars och informerade om den stöldvåg
av båtmotorer som skedde under 2014.
Tidigare var det en handfull lokala förmågor
som tog ej låsta motorer men under år 2014
stals 37 st motorer bara 4-taktare med 50-6070 hästar. Polisen ﬁck llbaka 15 st motorer
från Estland. En stor del går även ll Litauen.
Det stjäls en 70 -hästare på bara några minuter. Tjuvarna klipper kablarna samt knäcker alla
motorfästen. Om båten är låst i en y-bom så
lossar de y-bommen från bryggan bara och
låter den följa med när de paddlar in med aktern mot land, knäcker låsen och snabbt lastar
in motorerna i väntande bilar.
Det är organiserade ligor som ligger ute. E
gäng ligger före och rekar, kollar och fotar. Sen
kommer nästa gäng och vet precis vad dom ska
ta och på en mme så är de klara.
På Lövskär skedde stölderna mellan kl 02-06.
På Sandarne Båtklubb skedde det på na en
mellan söndag/måndag och på måndag kväll
var stöldgodset i Estland. Ligorna kan även
samla på sig stora lager av båtmotorer sen
anlitas en chauﬀör som kör godset.
Polisen har svårt a sä a dit någon för stölderna. Chauﬀörerna får en körorder och de
kan som mest åka dit för häleri, vilket innebär
a dom si er inne över na en och sen släpps
dom.
Stöldsäsongen börjar i mars/april.

denna samverkan ﬁck dom fast fyra bilar med
stöldgods.
Låsning i en y-bom är förkastligt, vi måste
hi a något annat sä som är jobbigt för tjuven.
Det går a försvåra genom a länka ybommarna vid varandra.
Det ﬁnns bå9llverkare som lagt in järn i akterspegeln så a det ej går a såga bort akterspegeln.
Du kan märka upp och försvåra för stölder.
En svensk hälare köper inte gods som är märkt,
men öststaterna tar hand om det. Genom
Secure Mark kan du märka din motor.
Båthuset i Söderhamn u0ör märkning av båtar
och motorer.
Dina försäkringar erbjuder en plasthuv ll
motorn så a du kan ta med kåpan hem.
Du kan även måla din kåpa i e ﬁnt mo v eller
så gör du den så ful a den inte blir intressant.
Velander informerade a den absolut bästa
förebyggande åtgärden det är a gå vakt och
då vid varierande llfällen.
Alla båtmotorägare bör skaﬀa e ”båtkort”
där man noterar båtmotorns namn, motornummer, antal hästar, var motorn är köpt samt ta
en bild på den.
Om du ska köpa en motor på nätet ring larmtjänst och kolla så a den inte ﬁnns registrerad
där som stulen.

Snabba anmälningar gäller.
Ring 112, eller 114 14 eller larmtjänst 325 325 .
Hur gör vi nu?
Misstänkt stöld, ring polisen ingrip aldrig själv,
Genom båtsamverkan, lägga ut informa1on på
notera bil, antal personer och åt vilket håll bihemsidan, skaﬀa bra kontaktnät, ha kontaktlen åkte.
ombud, ha kontakter via sms och mail. Skaﬀa
bra belysning samt något som indikerar ll
samverkan och ll polis om kablar klipps ll
Hangaren sommaren 2015
lyset.
Båtar ska vara ur söndagen den 31 maj.
Per-Yngve berä ade om e llfälle på västkusten där dom redan har tagit tag i de a med
Bilar får ställas in fr. o. m. fredagen
samverkan. Det var en kvinna som såg en skåpden 5 juni.
bil som var parkerad vid e brofäste, hon
kände inte igen bilen, hon meddelade kontaktBåtar i parken ska vara ﬂy ade senast
kedjan och då visade det sig a även någon
den 31 maj.
annan hade noterat a andra okända bilar var
på väg ut på ön och kontaktade polisen. I
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Mötet öppnades av styrelseordförande Hans-Ove Lindberg och han hälsade alla
välkomna ll årsmötet. Inbjuden ll kvällen var Per-Yngve Velander från polisen.
Velander inledde årsmötet med en informa on runt den stöldvåg som dragit fram
längs norrlandskusten. Han berä ade lite hur stöldligorna går ll väga, samt hur vi
kan försvåra för dem.

Ordförande
Sekreterare
Ord ledamot
Vice ordförande
Arbetsledare
Vice hamnkaptener
Revisorer
Revisorsuppleant
Valberedning

2 år
2 år
2 år
1 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år

Redaktör Saltstänk
Materialförvaltare
Stugfogde
It-ansvarig

1 år
1 år
1 år
1 år

Gösta Enebog
Monica Damström
Ann-Marie Dahlberg
Thomas Thyr (fyllnadsval)
Gunnar Säfström
Bob Karlsson, David Moberg
Bri a Hultqvist, August Privschek
Allan Wedin
Eivy Ängwald sammankall., Lars Olsson,
Kers n Privschek
Marie Sundberg
Gunnar Säfström, Karl-Erik Nordgren
Vakant
Hans Fryklund (extern tjänst)

Val av styrelseledamöter och funk onärer godkändes av årsmötet.
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§ 13 Övriga frågor
Styrelsen föreslog Lars-Åke Thorsen ll hedersmedlem i klubben med sina 28 år som vice
ordförande och ordförande. Godkändes av årsmötet.
Ordf. Hans-Ove ställde frågan ll årsmötet om telefonen i klubb stugan ska ﬁnnas kvar.
Kostnad för 2014 var 1.800:- med en traﬁkavgi@ på 15:-. Årsmötet beslutade a abonnemanget ska säjas upp.
Ordf. rapporterade a styrelsen tagit e beslut om a ta ut en avgi@ på 50:- i påminnel
seavgi@ för obetalda fakturor. Årsmötet tyckte a beslutet var bra.
Eivy Ängwald sammankallande i valberedningen meddelade a det varit särskilt svårt i
år a få ihop ledamöter och funk onärer och menade a det blir ingen båtklubb om vi
inte får frivilliga a ställa upp.
Ordf. redogjorde för ekonomiska händelser som väntar klubben under 2015 som bl.a
byte av brygga C, markarbeten och en mindre grind vid soporna.
Thomas Thyr menade a just nu är stöldbiten e stort problem för oss och han kan
tänka sig a klubbarna i området går samman. Styrelsen ﬁck uppdraget a utarbeta e
förslag ll samverkan.
Andra förslag som kom upp var a det skulle försvåras a släcka allt lyse på området,
a sä a upp ﬂera dolda belysningspunkter samt om någon ville bo på området med sin
husvagn. Bo Wedin föreslog a han kunde placera sin husvagn på klubben och det
mo ogs posi vt av årsmötet. Det har även ske stölder på klubben i vinter.
§ 14 Avslutning
Ordförande tackade Per-Yngve Velander för intressant informa on om den stöldvåg av
båtmotorer som varit och hur vi i samverkan kan hjälpas åt a stävja de a.
Hans-Ove Lindberg avgick som ordförande och avtackades med blommor och en kaﬀe
burk av klubbens nyvalde ordförande Gösta Enebog. Gösta hoppades a få se Hans-Ove
även i fortsä ningen på klubben som experten på det elektriska.
Gösta tackade för förtroendet a få bli klubbens ordförande samt rapporterade från
planeringen av klubbens 50-årsﬁrande.
Lars-Åke Thorsen tackade årsmötet för a han får bli hedersmedlem i klubben.
Mötet avslutades med kaﬀe och smörgåstårta.
Sandarne 12 mars 2015.

Skärgårdsutmaningen 2015
Den 15 augus 2015 anordnas Skärgårdsutmaningen för andra gången.
Det är e ”swimrun”-lopp där man omväxlande springer och simmar. Start och mål vid
Stenö havsbad.

I Vol uppska ade alla deltagare den stora
publikuppslutningen ute@er banan. Oavse om
ni vill delta, hjälpa ll eller bara vara publik så
hi ar ni mer informa on på
www.skärgårdsutmaningen.se
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telefonlista 2015
Ordförande

Gösta Enebog

070 622 40 69

Vice ordf

Thomas Thyr

070 310 27 33

Kassör

Margot Byström

0270 164 78

Sekreterare

Monica Damström

0270 28 73 10/604 83 073 021 67 04

Ledamot

Ann-Marie Dahlberg

Hamnkapten

Lars Ellgren

070 412 38 65

070 274 50 40
0270 127 26

073 0444179

Vice hamnkapt Bob Karlsson

070 304 89 02

Vice hamnkapt

David Moberg

070-541 91 78

Arbetsledare

Gunnar Säfström

0270 155 57/603 14

070 211 11 11

Vice arb.led

Karl-Erik Nordgren

0270 28 43 28

070 621 14 12

Miljöombud

Ann-Marie Dahlberg

It-ansv (ext)

Hans Fryklund

0270 28 11 08

070 542 48 55

Red Saltstänk

Marie Sundberg

0270 700 15

070 327 64 01

Stugfogde

Vakant

Valberedning

Eivy Ängwald

070 274 50 40

0270 155 38

(sammankallande)

Verksamhetskommi én:
Lars Ellgren (sammankallande), Bob Karlsson, David Moberg, Ann-Marie Dahlberg,
Gunnar Säfström, Karl-Erik Nordgren

All informa on uppdateras kon nuerligt på klubbens hemsida

www.stenobatklubb.se
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