
  

Saltstänk 
Medlemsblad för Stenö båtklubb  

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Nummer 2, april 2012 

 
Isfritt och båtar i sjön i slutet av mars – hur ofta har vi varit med om det?  
I år var det i alla fall så, vilket betyder att båtsäsongen blir längre än 
normalt på våra breddgrader. 
 Här kommer ett fullspäckat Saltstänk som inspiration. Förutom ”det 
vanliga” , protokoll från årsmötet, verksamhetsberättelse och ekonomisk 
rapport, påbörjar vi även en liten serie om lotsarnas historia i vårt område. 
Mycket intressant läsning, tycker vi, och tackar lotsen Bengt Röstlund för 
att vi fått ta del av hans material. 
 På anslagstavlan finns kanske det mesta du behöver veta inför 
säsongen på Stenö båtklubb. Vi har även med en artikel om den heta 
debatten avseende ”sjöfyllerilagen”. 
 Sommaren rusar emot oss.    
 Väl mött, alla båtmänniskor!  
  
           Styrelsen och redaktören 
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    A N S L A G S T A V L A N

BåtloppisBåtloppisBåtloppisBåtloppis  
lördagen den 2 juni 

på Stugsundskajen. 
 
 

Mer info i kommande annonser. 

 

Hur har du det med  

förtöjningarna? 
 

 Under vårens arbetshelger kan 
 du få hjälp med att göra 
 godkända förtöjningar. 
 

 Björn Larsson kommer vid något 
 tillfälle att visa hur man splitsar. 
 

 Klubben tillhandahåller tamp, 
 fjädrar och kaus till själv-
 kostnadspris. 
 

 

En 

tvättmaskin 
skänktes till klubben! 

 

Till årets säsong installeras den 

på toan i lilla klubbstugan.  

GrillfestGrillfestGrillfestGrillfest  

lördagen den 21 juli. 
 

Håll utkik efter mer info  på anslagstavlor och 
hemsidan. 

Flyttat? 
 Kom ihåg att lämna din nya adress 
 och telefonnummer till kassör 
 Margot Byström 0270-16478,  
 070-4123865. 
 E-post: margot@stenobatklubb.se  
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A N S L A G S T A V L A N 

Arbetsplikt 2012Arbetsplikt 2012Arbetsplikt 2012Arbetsplikt 2012    
12 timmar/båtplats 

 

Helger          Kvällar  
Kl.  09:00-15:00      Kl. 18:00-21:00 
 

21-22 april         29 maj   
5-6 maj          19 juni   
29-30 september     17 juli   
samt en extra helg på våren där   21 augusti 
datum ej är fastställt ännu. 
 

Kolla med arbetsledaren efter varje arbets-
tillfälle att dina arbetade timmar är noterade!  VIKTIGT!  

 Röja stugan i vår? 
 

Långtå avfallsstation  
håller lördagsöppet : 

 

28 april, 5 maj och 12 maj  
kl 10.00 – 14.00.  

 
 

 Båtklubbens miljöstation och 
 containrar är inte avsedda för 
 grovsopor – var vänlig respektera 
 detta!  

 

Ann-Marie Dahlberg 
miljöansvarig 

HANGAREN 
 ska vara tömd på båtar senast    
 den 4 juni. 
 

 Bilar kan ställas in från och 
 med den 8 juni. 

 

  Pallvirke som du vill ha kvar skall      

   buntas ihop och märkas med namn och    
   placeras på gamla klubbstugans   
   veranda. Allt som ligger kvar i hangaren  
   och på uppläggningsplatserna kommer  
   vid arbetshelgerna under våren att  
   städas bort.          

Hamnkapten 
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§  1        Mötet öppnades av styrelseordförande Lars-Åke Thorsén och han hälsade  
              alla välkomna till årsmötet. 
 

§  2        Mötets behöriga utlysande godkändes. 
 

§  3        Upprättad dagordning godkändes. 
 

§  4        Till årsmötesordförande valdes Lars-Åke Thorsén. 
 

§  5        Till årsmötessekreterare valdes Monica Damström. 
 

§  6        Att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Sven-Åke Damström 
              och Olle Eriksson. 
 

§  7        Klubbens års- och verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande Lars-Åke 
              Thorsén bil. 1 och 2. 
 

§  8        Revisorernas berättele föredrogs av Britta Hultqvist bil.3. 
 

§  9        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 
 

§  10      Val av styrelseledamöter och funktionärer: 
 Vice ordförande  2 år Hans-Ove Lindberg 
 Kassör    2 år  Margot Byström 
 Hamnkapten   2 år Anders Dahlqvist 
 Vice arbetsledare  2 år Jonas Strandlund 
 Miljöombud   2 år Ann-Marie Dahlberg 
 Revisorer 2 st   1 år Britta Hultqvist och Raoul Kullberg 
 Revisorssuppl.  1 år Allan Wedin 
 Valberedning   1 år Eivy Ängwald sammankall.                        

        Gösta Enebog och Lars Olsson 
 Redaktör Saltstänk 1 år Marie Sundberg 
 Materialförvaltare 1 år Gunnar Säfström och  Jonas Strandlund 
 Stugfogde   1 år Margot Folkesson 
 It-ansvarig   1 år Hans Fryklund (extern tjänst) 
 
 
 

§  11        Fastställande av avgifter och arvoden 2012. 
                 Styrelsen föreslog oförändrade avgifter för 2012 och det godkändes av årsmötet. 
 
 

§  12        Övriga frågor 
                 Beslutades att fortsätta med format A5 (mindre format) på tidningen Saltstänk  
                 men försöka öka texten på telefonlistan. 
                 Beslutades att skicka Saltstänk, kallelser och fakturor via mail till dem som  
                 önskar, övriga  som vanligt via posten   

                 Beslutades att kontakta Räddningstjänsten för genomgång av öarnas brand- 
                 släckningsutrustning.  En träff på klubben kvällstid  under senvåren och en kväll  
                 mitt i sommaren under semestertid var årsmötets önskemål.   

                 Båtloppis på Stugsundskajen  den 2 juni 2012. 

Stenö Båtklubb årsmötesprotokoll 2012-03-15 
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                Ordf. Lars-Åke Thorsén visade att klubben har köpt in kepsar och klistermärken  
                till ett försäljningspris på 100:- resp. 10:- 
   

                Skylt till gamla klubbstugan togs ner vid reparationen av taket. Resurscentrum  
                i Söderhamn har under vintern gjort en ny skylt till klubben och målsättningen  
                är att skylten ska sättas upp under kommande arbetshelger. 
   

                Revisor Britta Hultqvist undrade om klubben hade någon verksamhetsplan för  
                2012.  Ordf. meddelade att det inte fanns någon nedtecknad plan men att  
                följande åtgärder var tänka att genomföras:   

                 skyltuppsättning, planera för de pontoner som ska bytas ut mot tuber 
på bryggorna samt se över kostnaden för detta, dörren till toaletten ska 
bytas ut, vid  kanterna på rampen ska en gjutning genomföras, 
tvättmaskinen ska installeras på toan i lilla klubbstugan. 

   

                Jonas Strandlund undrade om båtplatstavlan skulle uppdateras och fick  
                meddelandet om att det var på gång att genomföras  av hamnkaptenen. Jonas  
                tyckte även att lyset ute på bryggorna var dåligt och önskade starkare lampor.   
                Hans-Ove Lindberg meddelade att det var lågenergilampor installerade på  
                bryggorna och Birgitta Eriksson menade att starkare lampor i stället  kan vara   
                bländande. 
   

                Eivy Ängwald (valberedningen) efterlyste en befattningsbeskrivning för  
                klubbens uppdrag och fick meddelandet av ordf. att det var på gång under  
                detta år. 
   

                Björn Larsson undrade om samtliga båtar hade bra förtöjningar idag, om inte  
                kunde han tänka sig att under någon arbetshelg hjälpa till med detta, vilket  
                välkomnades och erbjudandet ska uppmärksammas i Saltstänk. 
 
 

§  13        Avslutning 
                 Ordf. Lars-Åke Thorsén hälsade välkommen till de nya funktionärerna i  
                 klubben samtidigt som han tackade de avgående Anders Almgren,  Göran  
                 Bratt, Hans Weilefors och Annika Lantz.  Ordf. avslutade årsmötet  med att  
                 tacka alla närvarande  för visat intresse.  Mötet avslutades med kaffe och  
                 smörgåstårta som Margot Byström hade bakat och gjort. 
 
                Sandarne den 15 mars 2012. 
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Verksamhetsberättelse för Stenö Båtklubb 2011 
 

• Åtta protokollförda styrelsemöten har hållits. 
• Ordförande har deltagit på HBF-årsmöte. 
• Rampen har kompletterats med förtöjningsringar, pegel, trossar och 

stege, samt igengjutning av ”diket”. 
• Spilloljebehållaren har bytts. 
• Anslagstavlan har flyttats. 
• Vägskylt uppsatt vid Stenövägen. 
• Diverse underhåll på anläggningen. 
• Traditionella grillkvällen samlade ca 30 personer, tipsrunda och 

lotteri med fina vinster som skänkts av: Båthuset, Åsbacka Trädgård, 
Åkerström, Hedins Bygg, Selga, ICA Nyplan, Forsells Bygg o Marin, 
Stenö Wärdshus. Vackert väder och trevlig gemenskap. 

• Uppvaktning SMS- 100 årsjubileum, gåvobrev till SSRS 500:-. 
• Medlemskap i SSRS och Jungfrukusten. 
• 13 st nya medlemmar, 4 st har begärt utträde, medlemsantalet 267 

st vid årets slut. 
• 39 ( 38) medlemmar har deltagit i arbete på klubben, varav 31 (31) 

har utfört full arbetsplikt eller mer, totalt 567 (495) arbetstimmar. 
 

Lars-Åke Thorsén  
Ordförande 

 

Bilaga  2 

Bilaga  3 
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Den snart två år gamla så kallade 
sjöfyllerilagen, har blivit en het potatis. 
Redan från början restes kritiska röster 
mot lagens utformning, och tvivel kring 
dess berättigande överhuvudtaget. 
 Den ideella och politiskt obundna 
aktionsgruppen Båtfolket, har den 
senaste tiden drivit en intensiv 
kampanj för att få en ändring av lagen 
till stånd.  Man fanns till exempel på 
plats under Båtmässan i mars, och 
samlade där in tusentals namnunder-
skrifter på protestlistor.   
 Aktionsgruppen kräver bland annat 
att ”sjöfyllerilagen skrivs om och 
anpassas till fakta, båtlivets 
förutsättningar, våra nordiska 
grannländer och andra sjö-nationer ”.  
 Man menar också att inga positiva 
effekter har kunnat påvisas under de 
snart två år lagen har varit i kraft, utan 
att båtlivet snarare påverkats 
ogynnsamt. Många vittnar om att 
fritidsbåtstrafiken har minskat 
avsevärt under kvällar och helger. 
Skärgårdskrogar har kunnat konstatera 
sänkt omsättning.   
  

Nu har även Svenska Båtunionen, 
som för närvarande organiserar runt 
900 av de 1000  båtklubbar som finns i 
landet, krävt att regeringen ska 
utvärdera följderna av lagen och vidta 

åtgärder. I sitt uttalande menar 
unionen att lagen uppfattas som 
integritetskränkande, och önskar att 
den ska anpassas till gällande lagar för 
övriga nordiska länder, där 0,5 
promille gäller. 
  

Kustbevakningen är jämförelsevis 
tyst i debatten, men i en artikel i DN 
från  juli 2011 redovisas att antalet 
fyllerifall för KBV:s östra sektion 
halverades under maj-juni 2011 
jämfört med samma period 2010.  KBV 
och sjöpolis har sett en tydlig 
beteendeförändring hos båtfolk. Så har 
till exempel ”fyllechaffisen” dykt upp 
även på sjön.    
  

Läs mer: www.batliv.se/blogg.asp   
   ww.batfolket.se 
   www.kustbevakningen.se   
   

Marie Sundberg 

Sjöfyllerilagen 
 – klok eller tok? 

Fakta sjöfyllerilagen 
•   Började gälla den 1 juni 2010. 
•   Maxgräns på 0,2 promille för att       
 framföra båt som är mer än 10 m 
 lång  och/eller går fortare än 15 
 knop. 
•   Ökade befogenheter för 
 Kustbevakningen och sjöpolis, till 
 exempel rätt att stoppa och 
 kontrollera båtförare utan skälig 
 misstanke om alkoholintag. 
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LotsensLotsensLotsensLotsens    
            historiahistoriahistoriahistoria    

i Söderhamns skärgård 

© Sjöfartsverket. Foto: Jan Brügge 

För snart 300 år sedan, i mars 1721, 
befalldes Söderhamns stad att utse 
tvenne lotsar ”till örlogs– och 
transportfartygens beledsagande”. Om 
detta berättades i Söderhamns-
tidningen den 7 september 1920.  
Tidningen skriver vidare: 

De två som betroddes uppdraget 
beskrivs som riktiga sjöbussar som 
både arbetat som fiskare och seglat på 
de stora haven. Pryss stannade kvar på 
sin lotstjänst under många år, men 
Norling sökte och fick efter en tid 
tjänst som hamnfogde i Söderhamn. 
 Lotsarna baserades på Storjung-
frun. Ungefär 90 år efter att Norling 
och Pryss  anställts bedömdes 
situationen annorlunda, åtminstone ur 
kostnads-perspektiv. I en besvärs-
skrivelse från 1810 rörande lotsningen, 
framförde Söderhamns stad  bland 
annat följande: 

Stenö båtklubb har fått förmånen och glädjen att ta del av en mycket 
intressant sammanställning av Söderhamns lotshistorik. Vi tackar varmt 
pensionerade lotsen Bengt Röstlund från Rönnskär, för att vi får publicera 
delar av hans rika material om lotsarna i vår skärgård förr i tiden. 

Den 6 april samma år hölls allmän 
rådstuga där det ”noga efterfrågades och 
undersöktes om några voro tjänliga till 
lotsande över sjön”, men det var allenast 
två, Lars Pryss och Måns Norling, som 
förmentes ha denna  östra sjöstrand sig 
bekant, dock icke längre än mellan Gävle 
och Agön vid Hudiksvall. 
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… om sommaren 1809 höllos, efter 
vederbörligt förordnande, tvenne extra 
lotsar å ön Storjungfrun, till 
Kronofartygens betjenande, men att 
dessa lotsar på hela sommaren endast 
tvänne gånger tillitades, hvadan den av 
Söderhamns Stad, till deras aflöning, sig 
frivilligt åtagne kostnad blef så mycket 
drygare, och utom lotsarne lemnade 
boningsrum och förmoner vid idkandet 
af fiske, uppgick utöfver trehundrade 
Riks.Rksg. (Riksdaler riksgäld/MS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slutsatsen i skrivelsen blir att det inte 
längre finns behov av lotsar på Stor-
jungfrun . Man tycker att det räcker 
med de som finns norrut och söderut: 

Men tydligen vann den uppfattningen 
inte gehör hos konungen, till vilken 
skriften var ställd. Drygt tio år senare, 
1821, står nämligen följande att läsa i 
en rapport från bland andra 
”Liuetenanten Herr Flumén” för 
kronolotsverket och ”Stads Fiscalen 
Herr Gustaf Leufvenius”, samt under-
tecknande borgmästaren, Ol. 
Hambraeus: 

Boplatsens areal uppmättes i antal 
alnar i varje väderstreck. I lotsarnas 
arvode ingick naturaförmåner, vilka 
också anges i dokumentet:  

I nästa nummer av Saltstänk fortsätter 
vi berätta om lotsarnas historia i vår 
skärgård.  

Bearb: Marie Sundberg 

Den 27 aug. Blef av konungens 
Respective Befallningshafvande tillför-
ordnad undersökning om Lotsarne på ön 
Storjungfrun […] Då på Nordöstra ändan  
ofvanföre Fiske Hamnen stället för lots-
plats ansågs tjenligast, enär därstädes på  

ej mindre Söder–än Norrifrån kommande 
Fartyg vore fri utsigt; Så blef för Mäster– 
och Secund-Lotsarne Boningsplats ut-
stakad i samband med Fiskarnes 
Boningar och strax västanföre Fiskaren 
Eric Bjurs Stuga, med en emellan den-
samme och Lots Platsen lemnad liten 
gata; och hvilken Plats af Herr Ingen-
ieuren affattades […] 

Häraf kan således slutas, att de på ömse 
sidor om denna stad varande ordinarie 
lotsningsställen, Gåsholma och Kråk-
sundet äro för farten häromkring till-
räckliga och någon vidare lotsnings-
anstalt å Storjungfrun icke behöfvlig. 

Lotsarne förbehöllos och af Hamnlaget 
medgåfvos rättighet till ej mindre 
uptagande af potatisland, svarande emot 
de Täppor Fiskarne innehade, än 
begagnande af allmänna mulbetet för de 
ko– och getkreatur, Lotserne kunde 
behöfva, i likhet med Fiskrarne; 
hvarförutan Lotsarne skulle få nyttja öns 
Fiskevatten för det Fiske, Lotsarne sjelfve 
och deras för Lotsningen antagne Folk 
kunde bestrida. 

Storjungfruns fyr byggdes 1837. Då hade 
lotsarna sedan länge funnits på ön. 
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telefonlista 2012 
 

           

  Ordförande   Lars-Åke Thorsén  0270 174 73    070 557 74 73 

  Vice ordf   Hans-Ove Lindberg  0270 187 70/612 90  073 046 94 55 

  Kassör    Margot Byström   0270 164 78    070 412 38 65 

  Sekreterare  Monica Damström  0270 28 73 10/604 83 073 021 67 04 

  Ledamot   Ann-Marie Dahlberg 0270 611 30    070 274 50 40       

  Hamnkapten Anders Dahlqvist          070 537 32 12 

  Vice hamnkapt Roland Hultqvist  0270 109 42    070 629 35 58  

  Vice hamnkapt Thomas Thyr           070 310 27 33 

  Arbetsledare Gunnar Säfström  0270 155 57/603 14  070 211 11 11 

  Vice arb.led  Jonas Strandlund          070 852 17 05 

  Miljöombud Ann-Marie Dahlberg  0270 611 30    070 274 50 40 

  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  Margot Folkesson  0270 609 02    073 928 33 07 

  Valberedning Eivy Ängwald   0270 155 38     

    (sammankallande) 
     
 

  Klubbstugan:  0270-60141  
    

  Verksamhetskommittén:  
  Anders Dahlqvist,  Gunnar Säfström, Roland Hultqvist,  Ann-Marie Dahlberg,   
  Jonas Strandlund,  Thomas Thyr,  Margot Folkesson 

All information uppdateras kontinuerligt på klubbens hemsida 

www.stenobatklubb.se 


