
SBK-Nytt 
Nr: 3, 2016 

Kallelse till 

Höstmötet, torsdag 

den 29 september 

klockan 18.30. 
 

 
                                                 

 

                                     Full fart på klubben! 

                                           



 Ordföranden har ordet 
Sommaren närmar sig sitt slut, och som vanligt - vart tog 
den vägen?  
Men det kommer helt säkert en ny! Nu får vi lite tid att 
”pyssla om” våra båtar, drömma och göra dem redo för 
nästa sommar. 
 

Aktiviteten under sommaren har varit hög och här kommer en liten sammanfattning. 
 
Båttvätten 
Den nya tvätten invigdes den 21 juni. Tvättandet är nu i full gång och i dagsläget så har cirka 
85 båtar tvättats. Invigningen var välbesökt med representanter från kommunen, klubben 
och press. Festkommittén hade sett till att det fanns tilltugg till gäster och medlemmar. 
Mycket arbete har lagts ned av klubbmedlemmar med Sune och Dick i spetsen.  
Ett stort tack till er alla.  
 
Gäster  
Vår klubb är fortsatt populär bland husbilar och husvagnar. Totalt har vi till och med  
vecka 35 - 683 övernattningar. En ökning med hela 21 %.  
När det gäller övernattande båtar motsvarande tid, är antalet 86, vilket är en nedgång med  
8 % i jämförelse med föregående år. 
Jag tackar Olle och Ivan för ett strongt arbete. Lars anställning har ytterligare stärkt vår 
ställning som en välordnad och trevlig klubb både för gäster och medlemmar. Under Lars 
semester så har flera medlemmar visat intresse för att hjälpa till, men jag vill rikta ett 
speciellt tack till Christer som spenderat mycket tid på klubben för att bistå våra gäster. 
 
Skarv  
Skarvarna har ju som alla sett slagit sig ner utanför fabriksområdet. Jag har figurerat helt kort 
i ett inslag i radion kring detta. I vissa vindar känner vi av doften och det känns inte så bra. 
Kommunen är väl medveten om ”problemet” så vi får väl se vad som händer i framtiden. 
 
Förslagslådan 
Förslagslådan är inte ”full” men det har kommit in 3 förslag som styrelsen skall titta på. Har 
du förslag, var inte ”rädd” för att plita ner dessa, så får vi se vad vi kan göra. Ett förslag var 
duschmatta ett annat att vi skulle ha cyklar och vagnar till våra gäster så att de lättare skall 
ta sig till ex affären. Duschmatta kommer, cyklar och vagnar tar vi tag i under vintern för att 
få dem på plats till nästa sommar. Har du någon cykel stående som du inte använder? Varför 
inte donera den till klubben?  
 
En fundering som jag har är hur vi skulle kunna göra övre planet lite mer ”mysigt”. 
Jag utlyser härmed en ”tävling” - Hur kan vi utveckla övervåningen? Lämna ditt/ert förslag 
senast 16 december så får vi se vad vi kan göra.  
 
 
 
  
 



Klubbaktiviteter 
Klubbaktiviteter är en viktig del för ökad klubbkänsla. 
Sjösättningsfesten 30 april var lyckad med ett 50 tal deltagare och en trubadur på scen.  
Den 11 juni genomfördes en metartävling, inte så många kom, med de som var med hade 
trevligt.  Den 3-4 september hade vi en eskader till Storjungfrun och i denna deltog hela 13 
båtar och totalt cirka 25 personer. Trots dåligt väder var stämningen på topp och gemensam 
middag hölls i Storjungfruns konferenslokal. Har du/ni några tips på vinteraktiviteter? Lägg 
ditt förslag i förslagslådan, eller kontakta Ann-Sofie. Tänk i lite vidare cirklar, allt behöver ju 
inte handla om båtar! 
 
Vakttjänsten 
Vakttjänsten har i stort sett fungerat, men en hel del pusslande måste till. Min uppfattning 
är att vi måste hitta ett effektivare sätt och mitt förslag är att utfördelning sker statiskt från 
första till sista plats. Det är sedan upp till varje kajplatsinnehavare att hitta ersättare eller 
byta pass. Vi får diskutera frågan på höstmötet. Positivt är att vi även denna sommar, hittills, 
inte råkat ut för några stölder. 
 
Personal 
Lars Nordlund övergick den 22 augusti till en tidsbegränsad anställning om 12 månader.  
Lars arbetsuppgifter framgår av tidigare SBK-Nytt. Klubbens nya officiella telefonnummer är  
070 – 356 08 89 
Vi arbetar med att förbättra informationsflödet. Detta är en sak som Lars kommer att jobba hårt i 
vinter. Stämma av medlemslistan mot mailadresser och komplettera med de som inte har tillgång till 
mail. Detta är en mycket viktig fråga, viktigt är att alla får information, men kom ihåg att man även 
har ett eget ansvar för detta. De digitala utskicken är enormt tidsbesparande och effektiva. Så har du 
inte lämnat din mailadress gör det snarast till Lars. 
Viktig information finns alltid på anslagstavlan och naturligtvis även på hemsidan. 
 

Lars Nordlund. 

kontakt@sandarnebatklubb.se 

070 – 356 08 89 

 

 

 
Styrelsearbetet engagerar, i stort sett är vi fullt ut bemannade på varje styrelsemöte. 
Kul att vara ordförande när man känner engagemanget både i styrelsen och från alla funktionärer 
och medlemmar. 
Jag vill tacka alla för ett trevligt första halvår som ordförande.   
Att arbeta med människor som både ger och tar, skapar energi och glädje och därmed framgång.  
Ser fram emot att träffa er alla på höstmötet den 29 september. 

 
Jan-Erik  
Ordförande 



                       
Foton från invigningen av båtbottentvätten den 21 juni 2016. 

 

 

Mer om båttvätten 
Tvätten är öppen dagligen 08.00 – 15.00. Dessutom har vi kvällsöppet den 20,21,27 och 28 
september mellan 17.00 – 21.00. Tvätten tas upp i samband med upptagningen den  
1 oktober. Innebär att sista tvättdagen blir den 30 september. Övriga tider efter 
överenskommelse. Observera att du måste boka din tid hos Lars 070 – 356 08 89.  



Skyltning 

Skyltningen är verkställd. Ny skylt finns 
uppsatt vid inloppet och infarten. En 
likadan som vid infarten, men mindre, 
kommer att sättas upp vi den ”nya” 
infarten. 

Ungdomsverksamheten 
Ungdomsverksamheten har även detta år 

fungerat kanon. Under juli har ca 16-17 

ungdomar deltagit i vår jolleverksamhet. Ett 

stort tack till Ann-Sofie, Stefan, Conny och 

Simon för era insatser. 

De nya jollarna har fungerat förträffligt. 
Aktiviteten avslutades på Branthäll.  

 

Avloppstank  

Den nya avloppstanken är installerad. Så 

nu ”vilar” avfallsresterna tryggt till 

tömning sker. 

Bevakning 

Ytterligare bevakningsutrustning är nu på 

plats. Styrelsen diskuterar för närvarande 

hur denna skall kommuniceras ut till 

medlemmarna. Information kommer att 

lämnas på höstmötet. 

Betalningar 

Känner du på dig att du inte betalt din 

skuld till klubben? Betala omedelbart för 

att slippa konsekvens.  

 

Hallbygge  

På försommaren gick vi ut med en 

intresseanmälan beträffande byggande av 

ännu ett båtskjul. Efter detta har det 

bildats en projektgrupp bestående av 10 

personer. Ytterligare information kring 

detta kommer att lämnas på höstmötet. 

Fartbegränsning 

Vi vädjar till alla medlemmar att rätta sig 

efter den fartbegränsning som gäller vid 

inloppet och inom klubbområdet. För hög 

fart sätter den yttre bryggan i rörelse och 

kan i värsta fall innebära skador på båtar 

och brygga. Se till att båten framförs utan 

svall. 

Nya medlemmar 

I våras startade vi med informationsträff 

för nya medlemmar. Syftet är att i ett 

tidigt skede få igång en dialog mellan 

klubben och den nya medlemmen. Den 19 

september kör vi en ny träff, så är du ny 

medlem är du hjärtligt välkommen till 

klubbstugan 18.30. Speciell inbjudan har 

skickats ut. 

Upptagning 

Den 1 oktober 09.00 är det upptagning. 

Information kring upptagningen får du via 

Kjell Sjöholm 070 - 272 13 34. 

Klubben bjuder som vanligt på sopplunch.  

Höstfest 

Snart stundar höstfesten, så boka in den 

29 oktober. 

Invintring 

Lördag 22 oktober, 09.00. Ingår i din 

arbetsplikt.  

 
 



 

                      Eskadern på väg genom tuppsundet.  

 

Alla 13 båtar säkert fördöjda på Storjungfrun. Klubbeskader 3-4 september 2016. 

En ny tradition i klubben? 



 

Middag på Storjungfrun, gemensam eskader. 

 

 

 

Uppstart av säsongens seglarskola 2016. 
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