Saltstänk
Medlemsblad för Stenö båtklubb
Nummer 2, april 2016
April med boﬁnk, koltrast, ljusa kvällar, islossning och blåsippor! Kanske en och
annan båt står och hoppar otåligt under presenningen, kanske en och annan
båtägare känner lockropet från hav och skärgård. Här kommer Saltstänk med
färsk info från allas vår båtklubb.
Väl mö( i sommar, hälsar styrelsen och
redaktören

Märkning av båtvagnar
Vagnsbrickor införs och klubbens matrikel uppdateras
Det är ont om plats för våra båtvagnar.
Varje medlemskap ger rä( a( ställa upp en
vagn inom klubbens område. E( ökat antal
omärkta båtvagnar försvårar a( upptäcka
övergivna vagnar som står kvar och tar
plats.
E,er hörande av årsmötet har styrelsen
beslutat a( varje medlem skall få en
”vagnsbricka” a( fästa väl synligt på sin
vagn. Ej uppmärkta vagnar kan e,er 1/9
2016 anmälas som upphi(ade 0ll polisen
och avvecklas från klubbens område. Det
blir alltså obligatorsikt med vagnsbricka
från 1 september i år men behåll också

gärna märkning med namn och 0ll
exempel telefonnummer på vagnen.
Vagnsbrickorna delas ut I samband med
arbetshelger, och om behov ﬁnnes, vid
y(erligare något 0llfälle eller per post
enligt nedan.
Då det är en 0d sedan klubbens matrikel
uppdaterades görs de(a genom a(
medlemmen fyller i e( formulär som
lämnas i utbyte mot vagnsbrickan när den
hämtas. Formuläret ﬁnns även på
hemsidan och kan fyllas i och postas/
mailas så sänds vagnsbrickan ut per post
0ll dem som så önskar.

du hamnkaptenen Lars Ellgren för a( få
låna en annan plats 0lls bryggarbetet är
Inre delen av brygga B (mi(enbryggan)
avklarat.
byts ut så snart som möjligt e,er
Är du intresserad av a( överta den
islossningen. Berörda platser är B 1-32.
utby(a bryggan eller del därav så anmäler
Om du som har en av dessa platser lägger i du det 0ll ordföranden Gösta Enebog, se
båten innan bryggan är by( så kontaktar
kontaktlista sista sidan.

Byte av del av brygga B

ANSLAGSTAVLAN
Arbetsplikt 2016
10 0mmar/båtplats
Helger 09:00-14:00
23-24 april
7-8 maj
24-25 sept
Ring gärna och kolla med helgens
arbetsledare om vädret är osäkert.
Arbetsledare för respek0ve helg
meddelas senare via anslag på
klubben och på vår hemsida.

Om det passar dig bä"re a" själv bestämma
#d för arbetsinsatsen kan du och några
kamrater (6-8 medlemmar) bilda e( arbetslag
som tar hand om någon syssla och sköter den
på de 0der som passar er.
Exempel på arbetsuppgi,er är skötsel av
området och klubbhusen under e( par veckor
under högsäsong eller en månad under
lågsäsong. Arbetet innebär a( plocka
”främmande föremål”, klippa gräs och städa
klubbhus/våtutrymmen samt allmänt se 0ll
ordningen inom klubbens område.
De som bildar arbetslag kontaktar Monica
Damström på 073-021 67 04.

Precis som 0digare gäller a( samtliga förtöjningstampar vid klubbens bryggor skall ha
ädring. Vänligen respektera de(a av hänsyn 0ll båtgrannar, bryggor och Din egen båt!
Och när Du, e,er en förhoppningsvis ﬁn båtsommar, tar upp båten tar Du också själv hand om
Dina förtöjningar och lämnar ej kvar dem a( frysa fast i isen.

Hangaren sommaren 2016

FLYTTAT?

Båtar ska vara ur söndagen den 5 juni och
får ställas in 24 september.

Meddela din nya adress 0ll Monica
0270-287310, 0270-60483, 073-021 67 04
monica@damstrom.se

Bilar får ställas in fredagen den 10 juni och
ska vara ute senast 23 september.
Båtar i parken ska vara ﬂy(ade senast 5 juni.
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Bo"enmåla inte era båtar!
Söderhamns kommun har i samarbete
med Sandarne Båtklubb beslutat anlägga
en båtbo(entvä( på Sandarne Båtklubb.
Tanken är a( båtägare i Söderhamn ska
tvä(a sina båtar en eller två gånger om
året istället för a( måla den med gi,ig färg
som är förbjudet i våra farva(en.
Endast båtar med gi,fri båtbo(enfärg
får tvä(as i båtbo(entvä(en med
undantag av båtar som har målats med

biocidfärger som inte målats innevarande
år samt föregående säsong. Måla därför
inte era båtar i vår.
Sandarne Båtklubb kommer a( ta ut en
avgi, för varje tvä( men den avgi,en
motsvaras av den kostnad man slipper då
man inte behöver köpa bo(enfärg.

Miljöboden

Återvinningscentralen Långtå

på Stenö båtklubbs område är 0ll för
miljöfarligt avfall som uppstår på
båtklubben.
Övrigt farligt avfall och grovavfall från
stugor ska 0ll Långtå ÅVC. Klubben har
ingen hämtning av sådant avfall.

Må-on-fre:
Tis och tor:

7:00-15:30
7:00-18:30

Lördagar:

23 och 30 april samt 7 maj
10:00-14:00

Ann-Marie Dahlberg
miljöombud SBK

Öppe8der:

24 sept samt 1 och 8 okt
10:00-14:00

Verksamhetsberä"else för Stenö Båtklubb 2015
• 8 protokollförda styrelsemöten.
• Ordförande, vice ordf och Ann-Marie Dahlberg deltog på Hälsinglands BåKörbunds årsmöte
16/3 2015 i Sandarne Båtklubbs lokal.
• I slutet av maj -15 by(es ca 40 m av brygga C (134.000:-) och den nya delen ﬁck ny belysning
(35.000:-) Varje brygga försågs med grindar och låskolvar 0ll en kostnad av 65.600:• Inför 50årsjubileet uKördes förbä(ringar av gamla klubbstugan. Ny bro - ny( staket + målning
på altan mot havet.
• 18 juli hölls klubbens 50årsjubileum. Mellan kl 12-15 pågick olika ak0viteter på klubbområdet
och Mr Show (Göran Gabrielsson) bjöd på uppska(at uppträdande. Senare på kvällen var det
middag med underhållning för e( 40-tal medlemmar och särskilt inbjudna.
• Ordförande deltog på Hälsinglands BåKörbunds ordförandekonferens 1/12 -15
• Medlemskap i SSRS och Jungfrukusten
• 5 nya medlemmar och en har begärt u(räde. Medlemsantalet 233 vid årets slut.
• 44 (45) medlemmar har deltagit i arbete på klubben varav 36 (40) har uKört full arbetsplikt
eller mer. Totalt 1014 (642) arbets0mmar.
Gösta Enebog, ordf.
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Skärgårdsutmaningen 2016 arrangeras den 6 augus0.
Se info på: www.skärgårdsutmaningen.se
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telefonlista 2016
Ordförande

Gösta Enebog

070 622 40 69

Vice ordf

Thomas Thyr

070 310 27 33

Kassör

Monica Damström

Sekreterare

Karl-Anders Eriksson 08 754 62 43

070 584 32 66

Ledamot

Ann-Marie Dahlberg

070 274 50 40

Hamnkapten

Lars Ellgren

0270 28 73 10/604 83 073 021 67 04

0270 127 26

073 044 41 79

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

Sven-Åke Damström 0270 28 7310/60483

070 554 24 62

Miljöombud

Ann-Marie Dahlberg

070 274 50 40

It-ansv (ext)

Hans Fryklund

Red Saltstänk

Marie Sundberg

Stugfogde

Vakant

Valberedning

Eivy Ängwald

0270 28 11 08

070 542 48 55
070 327 64 01

0270 155 38

(sammankallande)

Verksamhetskommi"én:
Lars Ellgren (sammankallande), Bob Karlsson, David Moberg, Ann-Marie Dahlberg,
Gunnar Säfström, Sven-Åke Damström

All informa0on uppdateras kon0nuerligt på klubbens hemsida

www.stenobatklubb.se
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