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All information uppdateras kontinuerligt på klubbens hemsida 

www.stenobatklubb.se 

 

Telefonlista 
  

Ordförande  Gösta Enebog      070 622 40 69 
Vice ordf   Thomas Thyr      070 310 27 33 
Kassör   Monica Damström     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     070 554 24 62  
Vice hamnkapten David Moberg     070 541 91 78 
Arbetsledare  Tomas Bodlund     070 312 08 72 
Vice arb.ledare Lars Ellgren   0270 127 26  073 044 41 79 
Miljöombud   Monika Grudén     070 246 84 72 
Hemsidan   Anders Eriksson  08 754 62 43  070 584 32 66 
Red Saltsänk  Gabrielle Roland Waldén     070 182 14 78 
Stugfogde  Vakant 
Valberedning  Eivy Ängwald   0270 155 38 (sammankallande) 
 
Verksamhetskommitté: Sven-Åke Damström (sammankallande), David Moberg,  
Monika Grudén, Tomas Bodlund och Lars Ellgren.  

Länsstyrelsens miljöbesök 
på Båtklubben 
I samband med inventering av mark med 
miljörisker för eventuell sanering besök-
te Länsstyrelsen Gävleborg båtklubben 
förra året.  
Den uppenbara risken på båtklubbens 
område är om vi spolar av miljöstörande 
bottenfärger med högtryckstvätten.  
I övrigt finns risken för oljespill. 
Länsstyrelsen bedömer att klubbens 
område är riskklass 3 på en 4-gradig ska-
la där  1 är störst risk och 4 lägst. 
 
 

Måla inte båtbotten! 
Tvätta båtbotten en eller ett par gånger 
per säsong istället för att måla den med 
biocidfärg.  
 
Tvätta på klubben eller i särskild båttvätt 
på Sandarne båtklubb. För mer informa-
tion se hemsidan.  

Mer på gång i sommar: 
Orndagen 7 juli 
Storjungfruns kapell utflykt 21 juli 
Skärgårdsutmaningen 3 augusti 
Internationella fyrdagen 4 augusti 

  

Saltstänk 
Medlemsblad för Stenö båtklubb  

 
 

Nummer 2, april 2019 

Våren kommer nu så sakteliga. Förra året var den sen, i varje fall gick isen sent minns jag.  På 
Båtklubben händer det en hel del  som vanligt. Läs i detta nummer av Saltstänk om årsmötet och 
om det planerade sommarmötet, kurser i hjärt-lungräddning m.m. Vi informerar om datum för 
medlemsinsatsen och mycket annat. Och vaktinsatsen fortsätter liksom tidigare år. Vi håller båt– 
och motortjuvarna borta. Trevlig vår och sommar tillönskas! 
        Gabrielle Roland Waldén 

Sommarmöte måndag 15 juli 2019 
Kl. 17.00 på klubbområdet 

Även i år blir det ett möte mitt i sommaren. Det är ett bra tillfälle för medlemmarna att 
framföra synpunkter på klubbens arbete, få information och lära känna varandra.   
Sommarmötet sker måndag 15 juli och inleds kl 17 då klubben bjuder på fika och grill-
korv. Mötet börjar sedan ca kl 18. Information anslås på klubbområdet och läggs ut på 
hemsidan http://www.stenobatklubb.se. Logga in enl tidigare anvisningar. 

Välkomna! 

Förtöj rätt! 
Samtliga tampar på din båt ska vara 
försedda med fjädring! Vindar och vågor 
är starkare än vi tror; en båt utan fjädring 
kan lätt dra sönder en brygga när det 
stormar och vanliga karbinhakar kan bry-
tas itu.  
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A N S L A G S T A V L A N 
Vaktinsats 2019 
Båtplatsinnehavare skall göra Vaktin-

sats och bokar själv lämplig tid. 
En pool med ersättare har rekryterats. 

Boka ersättare ur vaktpoolen om Du 
saknar möjlighet att göra Vaktinsats. 
Ersättaren arvoderas av den vars vakt-
pass ersättaren utför. 

Den som ej gör Vaktinsats erlägger 
1000 kronor.  

Vaktinsatsen har ingen koppling till 
den årliga medlemsinsatsen.  

 
POOL för Vaktinsats 2019 
- fler medlemmar sökes  
En pool av medlemmar som kan tänka 
sig att ta på sig vaktpass åt medlemmar 
som inte kan fullgöra sitt pass.  
Kontakta Sven-Åke Damström  
070 554 24 62 

Medlemsinsats 2019 (tidigare 
kallat Arbetsplikt) kan göras gemensamt: 
27-28/4 
11-12/5  
21-22/9 

Hangaren sommaren 2019 
Båtar ska vara ute ur hangaren 2/6 

och får ställas in 21/9. 
Bilar får ställas in 3/6 och ska vara ute 

senast 20/9.  
Båtar på Gästparkeringen ska vara 

borta 3/6.  

Ansvarsförsäkring viktigt 
Alla båtar som förtöjs eller läggs upp  
inom klubbens område ska ha minst en 
ansvarsförsäkring. Svenska Sjö är ett 
försäkringsbolag som ägs av båtklubbar-
na. Läs mer i Saltstänk nr 1, 2019, eller 
på hemsidan.  

Ladda elbil? 
Vid behov av att ladda elbil, kontakta 
hamnkaptenen! Det är inte tillåtet att 
ladda elfordon utan överenskommelse 
med klubben. Detta både med tanke på 
elförbrukningen och av säkerhetsskäl.   
Kontakta Sven-Åke Damström 
070 554 24 62 

Kurser i Hjärt-lungräddning 
Kurserna under vårvintern inställdes 
men fler tillfällen planeras under som-
maren. Kolla hemsidan för mer informa-
tion, och anslag  på  klubbområdet.  

Passar inte dessa tider så hör av Dig till  
någon i Verksamhetskommittén för att få 
arbetsuppgift som kan utföras enskilt. 

Miljöbod - Simplexskåp 
Simplexskåp för miljöfarligt avfall som 
uppstår PÅ båtklubben ställs ut 12/4. 
Där kan man lämna: 
Spillolja 
Oljefilter 
Batterier 
Färgavfall 
 Lösningsmedel 

Miljöfarligt avfall som uppstår ute på 
öarna/vid din stuga lämnar du själv utan 
kostnad till Långtå.  
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Stenöorn 
Strandängar och fågelliv 
Stenös yttersta udde är med  omgivande 
vatten naturreservatet Stenöorn, en av 
de bästa s.k. fågellokalerna i länet.  
 
Stenöorn är en mycket vacker plats att 
besöka och njuta av. Landskapet är ljust 
och öppet, himlen är vid och havet nära. 
Udden bildades när inlandsisen smälte av 
och väldiga vattenmassor strömmade 
fram under isen i s.k. isälvar. Stenöorn är 
en rullstensås och den ostligaste utlöpa-
re av Söderalaåsen (Ljusnanåsen).  
 
Växtlighet. Den lågväxande floran på 
udden är säregen med en blandning av 
torrheds– och havsstrandsarter. På de 
torrare partierna finns mattor av kråkbär 
och renlavar och ruggar av fårsvingel och 
strandråg. På strandängarna växer hö-
skallra, ormtunga, slåtterblomma, salt-
arv, strandvial m.m.  
 
Fåglar. Minst fem arter av vadare rastar, 
häckar eller uppehåller sig regelbundet i 
området, t.ex. brushane, gluttsnäppa, 
grönbena, kustsnäppa, kärrsnäppa, 

 
ljungpipare, myrspov, småsnäppa, små-
spov eller svartsnäppa. Måsar, silvertär-
nor, svanar, både knölsvanar och sång-
svanar, ser man förstås också här. Dess-
utom har sällsyntheter som tereksnäppa, 
tjockfot, ängshök, skärfläcka, kentsk tär-
na, skäggmes, svartbent strandpipare, 
silkeshäger m.fl. spanats in. Läs mer på 
Söderhamns Fågelklubb här: http://
www.silvertarna.se/ 
 
OBS 1 april—31 augusti får man inte gå 
omkring i naturreservatet eftersom man  
kan störa häckande fåglar. Man får hålla 
sig till stigen och till fågeltornet, inte gå 
någon annanstans. För att skydda fågelliv 
och växter i naturreservatet finns en rad 
andra regler: som att inte köra motordri-
vet fordon därute eller vattenskoter 
inom området kring udden, inte skada 
eller plocka växter, inte göra upp eld, 
hunden ska hållas kopplad m.m. Läs mer 
om naturreservatet och regler på Läns-
styrelsens sida här: 
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/
besok-och-upptack/naturreservat/
stenoorn.html 

Bilden: Silvertärna. Foto: GRW 
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Storjungfruns kapell 
Längs norrlandskusten finns ett stort 
antal fiskarekapell. I vårt län finns 11 
stycken, 4 kustnära och 7 på öar. I Söder-
hamns kommun finns kapell på Präst-
grundet och på Storjungfrun. Storjung-
fruns är daterat till 1619. Prästgrundets 
kapell invigdes först 1830. 
 
Varför fiskarekapell byggdes är inte helt 
klarlagt. Vi hade  kyrkoplikt i Sverige, 
men när fiskarna  flyttade ut till öarna på 
våren kunde de inte ta sig till kyrkan var-
je söndag. Det är nog en av anledningar-
na. Hamnfogden fick ansvaret att som 
”läsare" förkunna Guds ord. Någon gång 
per sommar kom prästen på besök för  

att hålla gudstjänst men också för att se 
till att allt fungerade på rätt sätt. 
Vintertid användes en del av kapellen till 
förvaringsplats för fiskredskapen. 
 
När Gustaf II Adolf 1620 utfärdade stads-
privilegier för Söderhamn, nämns bland 
de till staden förlänade ”byar och hol-
mar” också ”Store Jungfrun”. En nyligen 
genomförd undersökning visar att timret 
i kapellet på Storjungfrun är från 1617-
1618. Kapellet stod färdigt 1619 och firar 
alltså 400 år i sommar. En utflykt plane-
ras till 21 juli.  
Läs mer på https://www.svenskakyrkan.se 
/soderhamnsandarne 
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