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Välfyllt Saltstänk kommer här!
Våren är i full fart med a erövra våra breddgrader när de a skrivs, nästan
ljumma vindar blåser och snön ligger bara kvar på de skuggigaste platserna.
Vi hoppas på a våra båtar och motorer får slippa besök av tjuvar denna sommar.
Genom vår vak jänst minskar risken avsevärt, så skriv gärna upp dig på listan snarast,
du som innehar båtplats! Tillsammans motar vi tjuven i grind!
Redaktören

Kallelse ll extra årsmöte
8/7 kl 15:00 på Stenö båtklubbs område.
Ärenden meddelas i detalj via hemsidan
senast 14 dagar före mötet.
Stadgeändringar för a anpassa våra .ll
SBUs standardstadgar för båtklubbar.
Uppföljning av vak jänsten.

Byte inre del av brygga A
– llfälliga förtöjningsplatser

Bredbandet

De som har plats 1–16 på brygga A ombedes
vid .dig sjösä ning a kontakta Sven-Åke
Damström, 070 554 24 62, för a få .llfälliga
förtöjningsplatser på andra bryggor .ll dess
bytet av brygga A är genomförd.

på klubbområdet har nu
anslu.ts och kommer a vara
.llgängligt för dem som går
sina vaktpass!

ANSLAGSTAVLAN
Vagnsbrickor

Hangaren

• Alla båtvagnar inom området ska vara
märkt med en vagnbricka. Kan beställas på
hemsidan eller erhållas på arbetshelg.
• Omärkta vagnar kommer a anmälas
som hi egods. Se hemsida och
anslagstavla.

sommaren 2017
Båtar ska vara ute ur hangaren
den 4 juni och får ställas in den
24 september.
Bilar får ställas in den 5 juni och ska
vara ute senast 22 september.

Skärgårdsutmaningen

Miljöboden på Stenö

äger rum 5 augus. 2017!

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

Obligatorisk vak+jänst
Årsmötet beslutade om obligatorisk
vak jänst för båtplatsinnehavarna och a
var och en själv bokar sina pass.

Arbetsplikt 2017

• Styrelsen lägger ej ut pass på dem som
ej bokat sig. Var och en båtplatsinnehavare får själv se .ll a boka sig och ev.
annan person som deltar. OBS! Mycket
vik gt a+ den andra personen också förs
in i registret för a+ försäkringen skall
gälla!
• Avgi= för de båtplatsinnehavare som ej
gör vaktpass.
• Inloggning .ll vak jänst sker via SBUs
hemsida: Anvisningar på Stenö båtklubbs
hemsida. (Användarnamn och lösenord
sändes ut per mail 2016.) Har du ingen
inloggningskod eller har du glömt den,
kontakta Sven-Åke 070-55 42 462
eller mejla .ll sven-ake@damstrom.se.
Han kan även hjälpa .ll a boka vaktpass.
Du kan rä a felak.g adress, mejladress
och telefonnummer på samma ställe.

10 .mmar/båtplats, helger 09:00-14:00

22-23 april
6-7 maj
23-24 sept
Arbetsledare vid respek.ve helg meddelas
senare via anslag på klubben, samt på vår
hemsida.
OBS! Vik gt a+ få si+ namn noterat vid
arbetets start för a+ försäkringen skall
gälla!
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 .der som passar er.
De som bildar arbetslag kontaktar
Monica Damström på 073-021 67 04.
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Bilagor ll årsmötesprotokollet

Årsberä+elsen i korthet

avseende

I månadsski=et april-maj påbörjades den
frivilliga vak jänstgöringen.
I slutet av maj by es ca 40 m av brygga B
inkl. belysning.
Den 9 juli hade vi sommarmöte. Alla
klubbmedlemmar var inbjudna och e 60-tal
kom.
Under våren-hösten har området längs
staketet i ”parken” och ner mot va net
planerats.

a.
b.

hangaren
vak jänst

ﬁnns i sin helhet a läsa på hemsidan.
Där ﬁnns även verksamhetsberä elsen för
år 2016, samt ekonomisk redovisning och
revisorernas berä else.

Hangaren i korthet
Kösystem .llämpas och avtal mellan
medlemmen ifråga och klubben upprä as.
Avgi=en ska vara marknadsmässig och
beräknas u.från båtytan. Hangarens underhåll
ska bekostas av dem som har avtal om
vinterförvaring där. En fond upprä as för
de a ändamål.
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Med glädje presenterar Saltstänk ännu e avsni ur Sandskär i mi hjärta av Gabrielle Roland
Wäldén (Arundo förlag 2013).

.ll komminister Sven Norell och Lauren.a
Charlo a, född Berg. [...]
År 1863 kommer Carl August Teodor
August hade olika befa ningar i
Österlund .ll Söderhamn 30 år gammal,
Söderhamn som folkskollärare, kantor och
och med sig har han hustru och en liten
klockare, och han var också lärare i sång
son på omkring 6 mån. August, som var
och musik vid läroverket.
född i Lillkyrka, Örebro län, hade tagit
År 1869 blev han redaktör för och
organistexamen i Stockholm 1855 och
utgivare av den konserva.va .dningen
sedan folkskollärareexamen 1856. [...]
”Helsingen”, som kom ut 3 gånger i
E=er ﬂy en .ll Söderhamn föddes också
veckan. [...] August Österlund gick i
en do er, Lydia Helena 2 december 1864. pension 1886. Den 22 augus. 1898 avled
Men det gick inte bra. Hustrun dog i
han i stugan på Sandskär; han hade länge
barnsäng den 8 december 1864, och
lidit av dåligt hjärta.
snabbt därpå dog även den lilla sonen, den
Hustrun Charlo a tog över redaktörs26 december 1864. Stackars August blev
skapet för Helsingen e=er August och
lämnad med en liten nyfödd do er. Men
arbetade med det .ll 1913 då .dningens
han var inte ensam så länge.
sista redaktör Magnus Myrström tog vid
Den 21 juni 1867 gi=er han sig för andra och arbetade med .dningen .lls den lades
gången. Den nya hustrun heter Charlo a
ner 1928. Charlo a Österlund levde ända
Chris.na Norell, född 1843, det vill säga .o .ll 1937 då hon dog, 94 år gammal.
år yngre än August. Hon var äldsta do er

Familjen Österlund

Troligen bodde man hela sommaren på ön
– ﬂy ade ut i juni och in .ll staden igen i
Genom många av de gamla bilder som
slutet av augus.. Möjlighet a förvara
ﬁnns kvar kan man få en uppfa ning om
matvaror måste ha funnits, och under
hur familjen Österlund levde på Sandskär. huset fanns en liten källare. En isbod hade
Som man förstår av noteringarna i taket man säkerligen också; en bit ovanför
på övervåningen var Sandskär en älskad
stranden, mellan uthuset och stranden
plats för Österlundarna. Man verkar ha
ﬁnns något som ser ut som en gammal
kunnat vara ganska många sam.digt i
husgrund. Troligen låg isboden där,
stugan, och sängplatser ordnades
lämpligt nära va net och istäcket där man
säkerligen i de utdragssoﬀor som fanns.
skar upp och hämtade de stora isblocken.
Då, liksom nu, var halva Sjöboden e
Kers.n Almstedt – närmaste granne
sovrum, och inne i stora huset sov man
österut – minns fröknarna Österlund
troligen i alla rummen när man var många. (Augusts och Charlo as dö rar, red:s
Dasset, som det var uQormat förr, är också anm.) från sin egen barndom. Hon har
e tecken på anpassningen för många.
berä at om hur tanterna tog hand om
ForQarande när familjen Roland kom dit
skadade fågelungar och hur oroliga de var
1950 fanns där två hål för vuxna i stora
för a grannarnas barn skulle skada djur.
bänken rakt fram och två små hål för barn
separat i en lägre bänk, alla med enkla
trälock.
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Österlundarnas d på ön

August och Charlo a Österlund
med familjemedlemmar på tomten.
Foto: Ester Lundgren 1898

Wannbergska viken med bryggor,
båtar och sjöbod 1898. August
Österlund står med hustrun
Charlo a på bryggan.
Foto: Ester Lindgren
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telefonlista 2017
Ordförande
Vice ordf
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Hamnkapten
Vice hamnkapt
Arbetsledare
Vice arb.led
Miljöombud
It-ansv (ext)
Red Saltstänk
Stugfogde
Valberedning

Gösta Enebog
Thomas Thyr
Monica Damström
Karl-Anders Eriksson
Ann-Marie Dahlberg
Sven-Åke Damström
David Moberg
Tomas Bodlund
Lars Ellgren
Ann-Marie Dahlberg
Hans Fryklund
Marie Sundberg
Vakant
Eivy Ängwald

0270 28 73 10/604 83
08 754 62 43
0270 28 73 10/604 83

0270 127 26
0270 28 11 08

070 622 40 69
070 310 27 33
073 021 67 04
070 584 32 66
070 274 50 40
070 554 24 62
070 541 91 78
070 312 08 72
073 044 41 79
070 274 50 40
070 542 48 55
070 327 64 01

0270 155 38 (sammankallande)

Verksamhetskommi+é: Sven-Åke Damström (sammankallande), David Moberg,
Ann-Marie Dahlberg, Tomas Bodlund och Lars Ellgren.

Förtöjningar än en gång

De a är en bra modell för förtöjning.
Använd förtöjningslina/tågvirke med långa
ﬁbrer och se .ll a ha godkända hakar.

Det kan inte nog betonas hur vik.gt det är
a förtöja båten på e säkert och korrekt
sä . Vindar och vågor är starkare än vi
förstår, och en båt med tampar utan
Sädring kan lä dra sönder en brygga när
det stormar. Det har ockaå hänt a vanliga
karbinhakar har bru.ts itu.
Därför: Samtliga tampar på din båt ska
vara försedda med Sädring.

Webbredaktör sökes för a+ sköta
klubbens hemsida!
Intresserade ombedes kontakta ordförande
Gösta Enebog, 070 622 40 69.

(Bild från Google)

All informa.on uppdateras kon.nuerligt på klubbens hemsida

www.stenobatklubb.se
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