
 
En bit in på 2020 och nya aktiviteter! 
Så har vi kommit en bit in på 2020 och denna underliga vinter - undrar vad som sker med vår 
Moder jord.  Läste på FB att orsaken till allt är elbilarna?


I Alnösundet är det i stort sett isfritt förutom i vår hamn där vågbrytarnas placering gör att det 
bildats is innanför dem. Ett bra skydd för våra infrusna bryggor och y-bommar. Det är den första 
vintern vi lät y-bommarna sitta kvar på bryggorna och den enda skada som man kunnat se från 
land är ett flöte som lossnat. Det ser bra ut!


Högt vattenstånd har varit permanent under februari med dryga 60 cm över normalvatten med en 
topp på 94 cm över i mitten av månaden. Då var strandlinjen uppe vid gräskanten och de nya 
bryggfundamneten låg under vatten. Visst har det varit högt vatten tidigare under åren men inte 
under så här långa perioder. Tiden får utvisa var det tar vägen. Men att gör lös bryggorna från 
landfästena på hösten blir viktigt!


Årsmöte 2020 
Vårens absolut viktigaste datum är den 19 mars. Då hålls klubbens årsmöte i klubblokalen 
klockan 19.00. Ta del av årsmötesdokumenten inför mötet på hemsidan!


En uppmaning från förra månadsbrevet i repris. I år är det viktigt att alla medlemmar försöker ta 
sig tid att delta på mötet om några veckor. 


I förra brevet skrev jag också om de regler som klubben har vad gäller arbetsplikt och vaktgång i 
hamnen. Klubben hade fordringar på ca 40 000 kr för uteblivna insatser av den sorten. De flesta 
betalde sina fakturor i tid. Tyvärr har ett fåtal medlemmar bestridit sina fakturor och hotar klubben 
med rättsliga åtgärder då de anser att de, av olika skäl, ska vara undantagna från både arbetsplikt 
och vaktbeting. 


De har lämnat motioner till årsmötet om detta och motionärena vill alltså att årsmötet tar ställning 
till deras krav. Viktigt att du som medlem deltar och lämnar dina synpunkter på detta!


Även en motion om att årsmötet utnämner två medlemmar till "Heders-medlemmar i ABK" för 
extraordinära ideélla insatser under åren har lämnats in. 

   Motionerna finns att läsa i sin helhet på hemsidan  - www.alnobatklubb.com - inom kort.


Nu ser vi framåt... 
Inspirationsdag i Alvikshamnen 

Helgen 18 - 19 april gör Alnö Båtklubb ett samarrangemang med Sundsvalls Båtsällskap och 
Svenska Kryssarklubbens Bottenhavskrets i vår hamn. 

   Det blir ett kostnadsfritt heldagsseminarium för motor och segelbåtsfamiljer. 

Vi lovar dagar fullspäckad med nyttiga tips vid olika stationer, Aha-upplevelser och repetitioner 

Navigering i skärgård och till havs. 
Vi fördjupar och repeterar kunskaperna i navigation, sjövett och säkerhet vid båtliv i  
skärgård och öppen sjö. Ger tips på utflyktsmål mm. 

Inför sjösättningen. Båtsäsongen är ganska kort i Sverige och det är skönt att slippa krångel som 
förkortar värdefull tid på sjön. Vi går igenom vad du bör kontrollera medan båten står på land. 
   Tillsammans skapar vi en personlig checklista för din båt inför sjösättningen. 
  

Månadsbrev till medlemmar - februari/mars 2020



Lär dig att vaxa båten som ett proffs 
Rätt teknik, rätt utrustning och rätt material är en förutsättning för att lyckas.  
   Dessutom går det mycket fortare. Instruktör är proffs på bil och båtrecond. 

Näsman Marinservice kommer med fina erbjudanden under dagarna två och ni kommer att 
kunna prata med dom om Oljor, Filter, Impellrar, Startbatterier, Batteriladdare mm till er båt.  
   Deltagarna kommer att erbjudas rabatterade priser för såväl förbrukningsartiklar som Lombardini  
motorer under helgen, för mera info besök gärna deras hemsida/webshop eller Fb sida för mera 
info. - www.nasmansmarinservice.se - www.facebook.com/nasmansmarinservice

Deras samarbetspartners Emil Vikberg från E.Vikbergs Båtservice kommer att snacka om service 
av utombordare. Han kommer även ha fina erbjudanden med rabatterade priser vid beställning av 
service på utombordare under helgen.  

Ytterligare en samarbetspartner P.Ohlson Motor kommer oxå att delta och där kan ni prata 
polering och vaxning av skrov mm och även Recond av inredning. Även här kommer det att finnas 
rabatterbjudanden på rengöringsmedel och vid bokning av skrovpolering mm. 

Lär dig ta hjälp av ”spring” när det är besvärligt att lägga till/lägga ut. Vi går igenom grunderna 
och tekniken att ta hjälp av ett "spring". En befaren befälhavare, Martin Persson fd på m/s SCA 
Obbola, kommar att handleda ombord på hamnens lilla bogserbåt "Bill". Praktik och teori! 

En tävlingsseglare berättar hur du får mer fart i båten. Visst är det härligt när seglen känns så där 
perfekt trimmade och båten bara forsar fram. Men så händer det något och båten tappar fart. 
Anledningarna kan vara många. Här får du tips och nya kunskaper i segeltrim mm. 

Planering inför en långsegling - hur ska man tänka oavsett hur lång en långsegling kan vara. Det 
kan upplevas vara långt att segla till Höga Kusten under ett par veckor eller till Västindien under ett 
par år. Perspektiven kan vara olika men förberedelserna ganska lika. Sarah och Micke Hammar 
berättar om sina erfarenheter med s/y Tamara, som står inne i vår båthall. 

SXK Bottenhavskretsen kommer att ha en station för funktionkontroll och service av 
uppblåsbara flytvästar samt försäljning av oumbärliga reservdelar till bra priser. Ta med er 
flytvästarna! 

OBS! Anmälan 

Viktigt att anmäla sig till någon av dessa dagar då det av praktiska skäl inte kan vara för många 
deltagare max ca 80-90 pers. fördelat över två dagar. Det är redan 60 personer anmälda från andra 
klubbar. Anmälan till  Frank Arnoldsson - frank@nomaden.net - 


Arbetsdagar och sjösättning 
Ett viktigt socialt arrangemang är vårens arbetsdagar i hamnen som påbörjas den 27 och 29 april 
med två korta kvällpass, mellan 17.30 och 20.30, vardera och som räknas tillsammans.

   Fortsättning följer den 9 och 10 maj med två fulla dagar från 09.00 - 16.00. Lördagen den 9 maj 
hålls klubbens vårmöte, 12.00 till senast 13.30, då alla medlemmar kan komma för dryfta klubben 
väl och ve. Arbetsdagarna avslutas den söndag den 14 juni.

   Även i vår blir det alltså arbetsdagar vid fyra tillfällen, varav medlemmar med nyttjanderätt eller 
hyresavtal ska delta i en av dessa. En modell som uppskattas av de flesta då det är mindre 
grupper och mer koncentrerade arbetsuppgifter. Byte av datum sinsemellan blir också enklare - 
men missar man alla tillfällen. Ja, då är vi tillbaka där vi började med!

   Alla detaljer finns publicerade på hemsidans årskalender under rubriken "Händelser"


Boka in datum och meddela gärna om ni redan nu vet att någon dag absolut inte passar dig - 
maila  till Daniel Näsman - daniel@nasmansmarinservice.se - så kan vi placera in dig på ett datum 
som passar.


http://www.nasmansmarinservice.se/
http://www.facebook.com/nasmansmarinservice


Sjösättningsdagar i traversen är bokade den 16 och 23 maj samt den 6 juni, med start klockan 
09.00 varje dag. I år kommer det att vara tre man som bemannar travers och truck så vi gör 
jobben på säkraste sätt. Innan sjösättning kommer båtvagnarna att "besiktas", enligt det protokoll 
som finns på hemsidan, av några kunniga i klubben. Ett jobb som kommer att göras löpande 
under de första arbetsdagarna, så eventuella brister kommer att hinna åtgärdas.


Ett bokningsformulär kommer i god tid att publiceras på hemsidan där man anmäler när man vill 
sjösätta. Under de senaste åren har flera som bokat sjösättning inte kommit på bokad tid utan att 
meddela sig. 

   De som ställer upp och jobbar med sjösättningarna upplever sånt som verkligen nonchalant. 
Därför har vi en ny regel i år som säger att om man inte avbokar sin tid senast dagen före så 
faktureras man 500 kr i avgift. Hoppas vi slipper det!


Klubben jobbar vidare under våren med sociala aktiviteter som....


- ärtsoppsluncher var tredje torsdag i månaden. Öppet mellan 11.00 - 14.00. Ambitionen, förutom 
en trevlig lunch, är att ha föreläsare i varierande ämnen. Den som har något spännande att förtälja 
är välkommen att kontakta seniorkommitén. Ämnet kan vara i princip vilket som helst!


- inspirationsdagarna 18-19 april behöver personal för att grilla hamburgare och fixa fika under 
dagarna. Ett bra tillfälle att dra in lite pengar i klubbkassan. Anmäl er till Bosse Gustavsson - 
pakbogu@gmail.com


- pimpeltävling i hamnen, för hela familjen, i slutet av mars tvingas vi ställa in utifrån rådande 
väderlek. Det kan nog bli för "risky" att ta ut många personer på den lilla is som sannolkt kommer 
att vara då. Fast man vet ju inte om mars månad kommer att bli jättekall!

  Hur som helst så avbryter vi förberedelserna för detta event och siktar på nästa år.


Löpande information om detta och förmodligen mycket annat kan du följa på vår nya hemsida - 
www. alnobatklubb.com - eller via klubbens facebook.


Färjelinje från Alvik in till stan? 
Något som jag löpande kommer att informera om på webben är den planerade färjelinjen mellan 
Alvik och sta´n. I dagsläget står det nog ganska klart att det kommer en färja till vår hamn i 
sommar.

   Lite senare än vad som sades tidigare och de kommer under sommaren att introducera turer för 
turister som går ut runt Alnö och längs Njurundalandet ut till Juniskär och Löran. Alvik och 
tvärkajen i Sundsvalls hamn blir de fasta lägena. Premiär för färjetrafiken är planerad till 1 juni.

   Säsongen planeras avslutas med att starta upp den regelbundna trafiken mellan Alvik och 
Sundsvall. Spännande att se utveckling på detta!


En aktivitet är också att Shaw Rederi AB tillsamman med Navigationsgruppen AB ska hålla 
utbildningar i Fartygs- och Maskinbefäl 8, under perioder på fem dagar med internat på Alnö.

   Lektionssal vill de hyra dagtid av ABK i klubbhuset vid kanske tre perioder under sommaren.


Redarfamiljen söker ett hus eller lägenhet att hyra under ett halv år till att börja med. Tipsa gärna 
om ni vet något objekt, gärna i närheten av Alvik.


Alnö 2020 02 29 

Frank Arnoldsson, ordförande 
Alnö Båtklubb 


