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Ordföranden har ordet
Den nyvalda styrelsen har nu verkat i nästan 2,5
månader. Vi har hunnit med 2 styrelsemöten och vi kan
konstatera att mycket är på gång, stämningen är god och
jag ser verkligen fram emot fungera som er navigatör, i
första hand 1 år framåt. Vem är då den nya ordföranden?
Mina första skolår, 1-3, gjorde jag i Sandarne och blickar jag upp från min båtplats kan jag se
hyreshusen där jag bodde. Att jag skulle bli ordförande 55 år senare fanns inte på kartan.
Intresset för sjön hann heller aldrig komma utan vi drog vidare till Arbrå. Mitt intresse för
sjön började med tältsemestrar både på väst- och ostkusten. Sittande vid kajkanten med
färska räkor och tjej - nu min fru, väcktes intresset för havet. Motorbåt var det då som
gällde, men först så skulle jag naturligtvis lära mig navigation. Kursledaren var seglare och jag
vet inte hur, men plötsligt hjälpte han mig att köpa en segelbåt, en IW 23 och på den vägen
är det. Jag gillar verkligen båtlivet och allt det som ges i och med detta, lugn,
naturupplevelser, kamratskap och spänning.
Var på den tiden faktisk ganska vältränad och för mig gällde sport och ett yrke inom idrott.
Här gjorde sig slumpen än en gång påmind, jag blev reserv på Bosön och i andra hand hade
jag sökt en ekonomiutbildning, många undrade verkligen! Men på den banan blev jag fast
och har sedan 1983 arbetat som revisor. Parallellt med mitt yrke har musik varit ett stort
intresse och då främst har det varit dansmusik. Jag har fru och två vuxna barn. Barnen har
varit på båten sedan de var små. De senare åren har vi dock fått segla ensamma, då barnen
under en tid ägnat sig åt annat. Men dottern och hennes sambo är på gång, så kanske ”blir
de med båt.”
Jag har tidigare varit förtroendevald i klubben som revisor under ca 10 år. Blev suppleant i
styrelsen för två års sedan och nu har jag fått förtroende som er ordförande.
Som suppleant har jag fått tillfälle att lyssna till både det ena och andra. En fråga som bl.a.
diskuterats var arvodering för att lättare få funktionärer. Min absoluta uppfattning är att
detta är en väg som vi i möjligast mån måste undvika. Valberedningen lyckades ju detta år,
men jag kan garantera att de fått jobba, hårt för att få till funktionärslistan.
Att vara förtroendevald innebär ju inte att man skall fixa allt, utan för att en förening skall
fungera måste alla ställa upp. Det är ju faktiskt så att även funktionärer gillar att vara på
sjön.
De tendenser som ibland dyker upp – synpunkter på att saker och ting inte är gjorda tycker
jag att vi nu tillsammans bestämmer att detta är ett minne blott. Som medlem i Sandarne
Båtklubb är kulturen den att man alltid drar sitt strå till stacken och inte förväntar sig att
andra skall göra saker som man själv skulle kunna göra. Arbetsplikten idag är, som jag ser
det, måttlig och därför krävs det att man ibland tar tag i vissa saker självmant.

Dock är jag och alla funktionärer mottagliga för konstruktiva förslag och dessa skall i
möjligaste mån läggas i den idélåda som finns i hallen eller så skickar du ditt förslag till
kontakt@sandarnebatklubb.se. Blankett för dina/era idéer kommer att finns på hemsidan
och i hallen klubbstugan.
Information är ju viktig men svår. De digitala möjligheter som finns idag gör ju saken
betydligt lättare. Så finns minsta tvekan att du inte lämnat riktiga kontaktuppgifter, namn,
adress, telefon och mailaadress kontakta Lars på kansliet. Detta är något som ingår i de
ordningsregler som vi tillsammans fastställt för klubben.
Jag är dock medveten om att alla inte har tillgång till dator och därmed saknar mailadress. I
dessa fall måste vi naturligtvis använda andra kontaktvägar. Så meddela Lars om du saknar
mailaadress.
Jag, styrelsen och alla funktionärer önskar er alla en trevlig båtsommar.
Jan-Erik Flinck
Ordförande

Personal
Från mars finns nu Lars Nordlund på plats. Han finns på plats dagtid från 08.00. Ni når Lars
på kontakt@sandarnebatklubb.se eller telefon 070 – 267 16 35. Lars kommer i första hand
att arbeta med administrativa tjänster och medlems och kundservice. Som exempel kan
nämnas, hålla medlemsförteckningen aktuell, sköta administrationen kring våra kajplatser,
fånga upp information som kommer in från våra förslagslådor och gäster. Lars kommer
dessutom att hjälpa våra gäster till rätta med information om vad klubben har att erbjuda
som kök, tvätt och dusch. Lars kan även informera gästerna om möjligheterna runt om i
kommunen. Vidare skall han ansvara för att våra lokaler är i ett gästbart skick = rent och
snyggt och till 100 % tillgängligt för våra gäster. Styrelsen har tagit beslutet att den nedre
avdelningen, under perioden 1 maj - 31 oktober, enbart skall användas av våra gäster.
Klubbmedlemmar hänvisas till klubblokalens övre del. Ett första steg att öka tillgängligheten
var ju att grinden togs bort för två år sedan och dessutom har ju gästverksamheten
utvecklats i sådan omfattning att vi måste prioritera den nedre delen av klubbhuset för våra
gäster. Den ekonomiska betydelsen av denna verksamhet är ju stor och ger ett betydande
bidrag till vår ekonomi. Självfallet får klubbmedlemmarna nyttja dusch och tvätt
möjligheterna.

Lars Nordlund.
kontakt@sandarnebatklubb.se
070-267 16 35

Gunnar Hellström, med sin Rhapsody 34.

Båttvätten
Båttvätten räknar vi med att den är på plats till midsommar. Ytterligare information kring
priser och tider kommer att lämnas via hemsidan eller via Lars på kansliet. När det gäller pris
är det vår ambition att detta skall vara mycket konkurrenskraftigt i jämförelse med
bottenmålning och tid, Christer Björs pratar f.n. med kommunen om prissättningen. Vi skall
dock komma ihåg att huvudmålet är att vårda det hav som vi alla älskar. Vill åter påminna
om att båten inte får målas med biocidfärg i vår, om så är fallet kan inte båten tvättas. Varje
båtinnehavare kommer att få intyga detta skriftligt innan tvätt sker. Fortfarande saknar vi en
funktionär vid sidan av Sune Wall. Vill du hjälpa till, kontakta Lars eller Sune.

Skyltning

Metartävling

Ny informationsskylt kommer att sättas
upp vid infarten. Den är målad av
konstnären Anders Persson. Styrelsen
håller också på att fundera på en skylt vid
inloppet och dessutom liter mer
informationsskyltar inom området. Har du
några förslag meddela Lars eller stoppa
ner ditt förslag i vår idélåda.

Lördagen den 18 juni kommer det att bli en
metartävling. Vi fiskar mellan klockan 10.00
och 14.00. Avgift vuxen 50 kr, barn 20 kr. Korv
med bröd 10 kr. Godis till alla barn som metar.

Ungdomsverksamheten
Är du nyfiken på jollesegling och vill du
lära dig om båt och sjövett. Träffa nya
kompisar? Ha kul på havet? Då är du
välkommen till vår seglarskola!
Du bör vara simkunnig.
Sandarna Båtklubb har 3 stycken
instruktörer som är utbildade av Svenska
Seglar förbundet och Svenska Båtunionen.
SÅ HÄR KAN EN DAG PÅ SEGLARSKOLAN
SE UT:
Vi börjar med samling och genomgång av
dagens teori och läxa. Därefter startar ett
seglingspass, med praktiska övningar.
Klockan 12 fikar vi tillsammans, saft och
smörgås.
Vi avslutar sedan i klubbhuset med att gå
igenom dagens övningar.
Vi kör följande datum 9/7, 10/7, 16/7,
17/7 23/7 och 24/7 då är det avslutning. Vi
kör mellan klockan 10-14. Seglingen kostar
20 kr/gång. Instruktörerna kommer att
möta upp barnen vid klubbstugan och har
gulavästar på sig.
Har ni funderingar kan ni ta kontakt med
Ann-Sofie Westin Greve mobil nr.
070 – 3812575

Avloppstank
Ett av de större projekten som skall igång
så snart tjälen gått ur marken är utbyte av
avloppstanken. I anslutning till denna
kommer även en spolplatta att installeras
vilket underlättar tömningen från husbilar
och husvagnar. Tömning från båtarna sker
som vanligt via slangen vid mastkranen.

Informationsträff
Trycket på medlemskap och båtplatser är
stort. Vid senaste styrelsemötet fick vi
totalt 13 nya medlemmar. Vi kommer
fortsättningsvis att bjuda in nya
medlemmar till en informationsträff och
den första träffen sker den 3 maj 18.30. Vi
får då tillfälle att utbyta information med
våra nya medlemmar och presentera
klubben och vilka framtida förväntningar
vi har på en klubbmedlem.

Slipområden
Vi har två slipområden som vi arbetar
med, det västra och östra. El och vatten
finns draget det som återstår är
markberedningen. Ambitionen från BerntÅke är att få igång arbetet i vår.
Så eventuellt kan det bli aktuellt med
båtar på den västra slipområdet redan till
hösten.

Sparbankstiftelsen

Sjösättningsfest

Vi tackar Sparbanksstiftelsen för den
uppmuntran vi fått, via det
verksamhetsbidrag på 20 000 kr som vi
erhållit.

På kvällen den 30 april bjuder vi in till
sjösättningsfest. Grillarna tänds 18.30,
Robban M underhåller från 21.00. Ta med
något att äta och dricka. Glöm inte det
viktigaste - ta med det goda humöret.

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.

Hjertmans
Några av er kanske handlar på
postorder/nätet? Ni har väl bläddrat
igenom årets katalog? Det finns många
fina bilder i katalogen. Titta lite extra på
sidorna 95 och 143, någon som känner
igen sig?

DNA-märkning

Vakttjänst

Finns intresse för DNA märkning så finns
det möjlighet att beställa detta via HBF.

Direkt i samband med sjösättningen drar
vi i gång den nattliga vakthållningen. Varje
båtplats innebär ett vaktpass. Vid
utebliven vaktjänst debiterar klubben en
avgift på 1000 kr + nytt vaktpass.

Kostnaden för en ”flaska” ligger runt 700
kr. Är du intresserad meddela Lars så gör
vi en samordnad beställning.
Läs gärna mer om DNA-märkning på tex.
Svenska stöldskyddsföreningens hemsida.

Båtbesiktning
Hälsinglands Båtförbund (HBF) vill ha
funktionärer som utför båtbesiktningar.
Varje person kommer att erbjudas
utbildning. Den som är intresserad vänd er
till Lars så för han ditt intresse vidare.

Sjösättning
Sjösättning lördag den 30 april 09.00.
Ansvarig är Kjell Sjöholm, 070-272 13 34,
Kostnad 500 kr vilket betalas kontant på
plats. Klubben bjuder som vanligt på
sopplunch.

Har du problem att gå finns en vikariepool
att vända sig till, namn och
telefonnummer kommer att finnas på
hemsidan. Du ansvarar själv för att hitta
en vikarie även om ingen från
vikariepoolen kan ta ditt vaktpass.
Teckningslistan både för vår, sommar och
höst kommer att finnas tillgängliga på
vårmötet den 28 april. Vill du ha mer
information eller teckna dig för ett pass
vänder du dig till Stefan Hedman på 073079 12 69.

Kommande aktiviteter
Vårmöte, torsdagen den 28 april, klockan 18.30
Sjösättning, lördagen den 30 april, klockan 09.00
Metartävling, lördagen den 18 juni, klockan 10.00
Jollesegling börjar, lördagen den 9/7, klockan 10.00
Höstmöte, torsdagen den 29 september, klockan 18.30
Upptagning, lördagen den 1 oktober, klockan 09.00
Invintring, lördagen den 22 oktober, klockan 09.00
Årsmöte, torsdagen den 16 februari 2017, klockan 18.30

Arbetskvällar:
Arbetskväll 1

måndag 18 april

17.30–20.00

Arbetskväll 2

tisdag 19 april

17.30-20.00

Arbetskväll 3

måndag 25 april

17.30-20.00

Arbetskväll 4

tisdag 26 april

17.30–20.00

Arbetskväll 5

måndag 2 maj

17.30–20.00

Arbetskväll 6

tisdag 3 maj

17.30–20.00

Arbetskväll 7

måndag 9 maj

17.30–20.00

Arbetskväll 8

tisdag 10 maj

17.30–20.00

Arbetskväll 9

måndag 16 maj

17.30–20.00

Arbetskväll 10

tisdag 17 maj

17.30–20.00

Arbetskväll 11

måndag 23 maj

17.30–20.00

Arbetskväll 12

tisdag 24 maj

17.30–20.00

Arbetskväll 13

måndag 30 maj

17.30–20.00

Arbetskväll 14

tisdag 31 maj

17.30–20.00

Arbetsplikt övrig tid kan ev. göras när Lars Nordlund finns på plats.

Västra varvsområdet

Foto

Under arbetskvällar kommer arbete på
västra området påbörjas, för att det ska
vara möjligt måste vissa båtar som står
uppställda flyttas efter sjösättningen men
före midsommar.
De ägare som har båtar som ej sjösätts ska
kontakta Varvschef för information.
Om ägare till en båt är okänd eller ej går
att kontakta, kommer den att flyttas av
medlemmar på arbetsplikt. Det område
som berörs först är det närmast bäcken
ner mot parkeringen."

Liten men naggande god, förtöjd vid
Gräddö inför översegling till Åland. Foto:
Jan-Erik Flinck.

