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Verksamhetsberättelse för Hargshamns Båtklubb 2007
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Representant till Roslagens Båtförbund har varit Håkan Adebäck.
Årsmöte hölls den 7 februari i Hargshamns Folkets Hus. Styrelsen har under året
hållit tio protokollförda möten. Fyra representanter från styrelsen har deltagit i
Roslagens Båtförbunds dag på Åland, samt RBF:s extra Bådag den 20 oktober i
Gimo.
Lars-Erik Jansson deltog i utbildningen Systematiskt Brandskyddsarbete i
Östhammar den 31 mars.
Vi har på prov haft prenumeration på branschtidningen Praktiskt Båtägande under
perioden maj-oktober. Tidningen har funnits tillgänglig i klubbstugan.
Styrelsen har inlett ett samarbete med de närbelägna båtklubbarna ÖSS, ÖBK och
Hallsta, för att samverka i olika gemensamma frågor som rör båtlivet i vårt
närområde. Den första träffen hölls i ÖSS klubblokal den 1oktober och nästa blir
i Öregrund den 2 april 2008.
Delar av styrelsen har under hösten träffat Dag Söderberg, Hans Gustafsson samt
Reinhold Delwall, Östhammars kommun, för att diskutera framtidsfrågor. Mötet
präglades av en mycket positiv anda, som gav båtklubben stor framtidstro. Vi
ficka även veta att ekonomiskt stöd finns att söka för föreningar. Därför har
styrelsen formulerat en ansökan för energibesparande åtgärder som skickas till
fritidsnämnden i januari 2008.
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Under hösten började styrelsen undersöka förutsättningar för en framtida
utbyggnad av hamnen, dels genom utökning av bryggplatser norr om piren, dels
genom en omflyttning samt komplettering av bryggorna inom hamnbassängen.
Lördagen den 9 juni firades klubbens 50-årsjubileum, en fantastisk dag, såväl vad
gäller vädret som uppslutning av deltagare och besökare! Bland annat hade
Sjöräddningen en övning med helikopter, ytbäragre och båt. Östhammars
Räddningstjänst och Kustbevakningen inbjöd alla besökare att komma ombord på
sina båtar. Lokala föreningar presenterade sina respektive verksamheter och
Zorba’s serverade gott från grillen. På kvällen hölls en medlemsfest i hyrt
partytält vid båthamnen med mat, dryck, levande musik och färgsprakande
fyrverkeri.
Medlemmar
Antalet betalande medlemmar har under året varit 541 st., varav 20 medlemmar
har uteslutits på grund av obetalda medlemsavgifter. En medlem har uteslutits på
grund av oegentligheter mot klubben. Klubben har inga lediga båtplatser och 83
personer står i kö för båtplats.
Hamnen
Planen framför lyftkranen asfalterades i samband med 50-årsfirandet. Piren har
fått ny fyllning och vedtorget har rensats från gräs och sly. Direkt efter sjösättning
flyttades alla båtvagnar till området nedanför järnvägen. Gräsplanen ovanför
klubbstugan, ”Övre parkeringen”, har därför kunnat gräsklippas under säsongen.
Slänten ner mot klubbstugan från Övre parkeringen har rensats från sly samt
gräsklippts, liksom ytan intill Jaco’s fabriksområde. Planen mellan spolplattan och
vägen till vedtorget, ”Nedre parkeringen”, har rensats från ogräs och fått ny
grusbeläggning. I samband med 50-årsjubileet fick klubben, av Hargs Handelsträdgård, en rabatt av blommor och buskar runt flaggstången.
Vid jubileumsfesten skänkte Hargs Bruk en gåva i form av två lyktstolpar, som vi
har placerat på Nedre parkeringen, samtidigt som den gamla belysningsmasten
monterades ner. Styrelsen beslöt i samband med detta arbete, att köpa in ytterligare en lyktstolpe, som monterades samtidigt på vedtorget. Lyktstolparna på
piren har fått bättre, ljusstarkare lampor.
El-installationer till bryggorna och husvagnarna har justerats enligt godkända
normer och el-kablar i marken har inventerats med hjälp av Vattenfall. Vi har
även gjort förberedande kabeldragning samt montering av nya stolpar till
bommarna inför beslut om ett eventuellt nytt låssystem.
I november hade vi hjälp av Grisslehamns Dyk, som inspekterades kättingarna till
bryggornas förtöjningar.
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Yttertaket på klubbstugan har fått ny plåt och staket har monterats vid Övre- och
Nedre parkeringarna. Under hösten togs duschkabinen bort, en ny blandare
monterades och till kommande säsong ska ett nytt duschdraperi komma på plats.
Även tvättbänken i hallen har tagits bort för att göra plats för ett förråd.
Avgifter under året
Medlemsavgift
300:Inträdesavgift
200:Depositionsavgift nyckel
200:Bryggavgift, båtar över 220 cm bredd
1 035:Bryggavgift, båtar upp till 220 cm bredd
655:Lyft, stora kran ordinarie tid
200:Lyft, stora kran övrig tid
300:Lyft mastkran ordinarie tid
150:Lyft mastkran övrig tid
300:Bomlyft upp till 4 m
200:Bomlyft 4-6 m
400:Bomlyft över 6 m
600:Uppläggning vedtorget
200:Vinteruppläggning upp till 220 cm
300:Vinteruppläggning över 220 cm
400:Sommaruppläggning, samma som vinteruppläggning,
avgiften dubbleras för varje år som båten ligger kvar på land
Husvagn
3 000:Klubbholmen
Lördagen den 25 augusti avsattes för arbete på klubbholmen, då vi bland annat
inventerade allt virke. Hästmyror hade intagit och kalasat på virkestraven vid
bastun och det som fortfarande är användbart bogserade vi tillbaka till båthamnen.
Vi blev även tvungna att ta bort bastuaggregatet eftersom det blivit utbränt. Totalt
12 personer deltog under dagen.
Bevakning
Bevakning av hamnen har skett fr o m vecka 20 t o m vecka 41.
Aktiviteter
Årets ordinarier arbetsdagar var den 5 och 19 maj samt den 8 och 29 september.
Arbetskvällar hade vi den 7 och 28 maj, 4 juni, 20 och 27 augusti samt den
17 september. Vi hade en extra arbetsdag lördagen den 28 april för att få hamnen
presentabel inför jubileumsfirandet.
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Planer för 2008
Översyn och reparation av bryggorna
Restaurering av klubblokalen
Flytt eller bygge av ny bastu på klubbholmen
Upprustning av vedtorget
Förberedelser för nytt låssystem
Förberedelser för en eventuell framtida utbyggnad av hamnen

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året samt önskar
klubbens alla medlemmar en skön och trevlig båtsäsong 2008!
Hargshamn i december 2007
Håkan Adebäck, Monica Hallberg, Karina Åström,
Urban Wahlberg, Rolf Eriksson, Ulf Jansson,
Lars-Erik Jansson, Per-Åke Lindström, Per Jansson

