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Verksamheten 

 

1. Möten 

Styrelsen har under 2013 hållit 10 sammanträden samt årsmöte 2013-03-13 och höstmöte  

2013-09-25. Härutöver genomfördes ett extra klubbmöte 2013-04-13 för diskussion och 

beslut för att praktiskt och ekonomiskt kunna lösa uppkommet problem med anledning av att 

del av brygga B sjunkit under vintern. Alla mötena är protokollförda. 

 

2. SMBF 

SMBF:s hade två båtdagar under 2013, dels 2013-02-02, där de stora huvudfrågorna gällde 

dels omröstningen vid SBU:s kommande Båtriksdag om eventuell sammanslagning av SBU 

och SSF, dels val av ny styrelse då de flesta av ledamöterna av olika skäl ville avgå. 

Den extra båtdagen 2013-03-14 beslutade att lägga ned sina röster vid Båtriksdagen, då 

röstningen visade att det inte förelåg tillräckligt antal röster för ett JA-utfall. 

Slutresultaten blev sedan vid Båtriksdagen att det återigen inte blev någon sammanslagning 

mellan SBU och SSF. 

Ett förbundsråd (klubbkonferens) genomfördes 2013-11-17 inom SMBF, där ett intressant 

föredrag hölls om konditionen på våra vatten i både Saltsjön och Mälaren. Kvaliteten på 

vattnet är kritiskt idag. Kontentan av fördraget blev att ingen kan göra allt för miljön, men alla 

kan göra något. 

En redovisning av en enkät om SBU:s framtid och utveckling redovisades även under 

konferensen. 

 

3. Solna båtråd 

Solna båtråd genomförde sitt årliga möte 2013-05-24 med information från Miljö- och 

Hälsoskyddsförvaltningen om riktlinjer för båtbottentvättning och tillsyn hos båtklubbarna 

under hösten 2013. 

Den eviga arrendefrågan var också uppe på agendan, I den frågan anmälde kommunen att 

berörda klubbar skulle komma att kallas till en separat möte under hösten. Ett möte som aldrig 

blev av. 

 

4. Klubbområdet och slipen 

Under vintern fick vi brygga C upprättad genom en gänginsats, men den stora frågan för 

klubben under vintern/våren var dock när en av våra bryggdelar sjönk på brygga B och en ny 

bryggdel måste anskaffas. 

 

 
Så försvann den ner i Ulvsundasjön!    Ny bryggdel på plats 10 juni 2013 
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Styrelsen kallade till ett extra klubbmöte 2013-04-13 på vilket vi diskuterade och beslutade att  

dels anskaffa en helt ny bryggdel, dels göra en extra utdebitering på 2 600:- för varje aktiv  

medlem.  

Totalkostnaden för bryggan med landgång beräknades då till 160 000:-. Den kostnaden gick 

inte att hålla, främst på grund av behovet att skaffa nya kättingar m.m. och anlita en duktig 

dykare för att förankra den nya bryggdelen på ett tillfredsställande sätt. Bommarna som följde 

med bryggan ner i djupet lyckades vi få upp. 

Återställande av el, vatten, skyddsnät och räcke på landgången till brygga B återstår att klara 

av under vintern när isen lagt sig. Med den nya bryggdelen fick vi möjlighet att anordna 

ytterligare en båtplats. 

Kostnaden vid årets slut hamnade på cirka 200 000:- för brygga B, men en del kostnader 

tillkommer under 2014. 

Det blev mycket problematiskt att få alla båtar i sjön; särskilt på brygga B, men söndagen den 

18:e juni blev alla båtar sjösatta utom en, men det berodde inte på våra bryggproblem. 

På den obligatoriska städdagen i slutet av maj fick vi en del bryggor rengjorda och senare 

inoljade. 

Genom stora insatser från vår hamnkapten Amir under sommaren fick vi alla plåtskåp målade 

på utsida, men klubbens paradfärg grönt. En del återstår dock att fixa till. Får bli ett arbete att 

slutföra under sommaren 2014.  

När Bengt 11-tonsbåt, skulle tas upp som sista båt den 12:e oktober, blev det fel på slipen. 

Anskaffningen av reservdel till slipen och arbetet med att få slipen intakt gjorde att båten inte 

kom upp förrän en bra bit in i november, men tack och lov innan isen hunnit lägga sig. 

”Järngänget” fick jobba hårt för att åtgärda slipen. 

 

5. Tillsynsbesök från Solna Miljö- och Hälsoskyddsförvaltning 

Den 18:e september hade vi ett tillsynsbesök från Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen, som 

främst inriktade sig mot båtbottentvättning. Besöket blev mycket givande. Vi fick mycket 

beröm, bland annat för vår Miljöstation; något att tacka Bengt, klubbens miljöansvarige, för. 

Rapporten från förvaltningen blev med andra ord mycket positiv och klubbens svar på 

miljörapporten hölls i en positiv anda. 

Det återstår nu för klubben att ta hand om en del frågor som rör båtbottenmålning och 

båtbottentvättning; ett arbete som kommer att starta med en statuskontroll av ytskikten på alla 

båtbottnar redan vi avtäckning av klubbens båtar under våren 2014 och slutföras förhopp-

ningsvis innan alla sjösättningarna är klara. 

För att uppfylla de krav, som ställs kommer klubben bland att temporärt förbjuda all målning 

med giftiga båtbottenfärger tills nya och bättre färger kommer ut på marknaden. 

Att BBK skulle anlägga en båtbottentvätt är uteslutet och det har vi också framfört till Solna 

kommun. Skälen är främst följande: 

1. Vi har inget utrymme inom klubbområdet för en anläggning 

2. Vi skulle få väsentligt längre tid vid båtupptagningen 

3. Vi har ingen ekonomi, även om det går att söka s.k. LOVA-bidrag från och med 2014 

4. Vi har för kort arrendetid på vårt kontrakt med kommunen 

 

Förbud mot toatömning till sjöss införs från och med den 1:a april 2015. Förbudet gäller både 

fasta och de portala Porti Potti- modellerna, däremot omfattas inte hinkar, pottor och liknande. 

av förbudet. Vid kommunens tillsynsbesök togs aldrig toatömningsfrågan och inom styrelsen 

har vi inte heller haft frågan uppe på dagordning. Vår förhoppning är att Sjömacken kanske  

anlägger både en borsttvätt och en tömningsstation. 
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6. Miljöpolicy 

Under året bildades en grupp för Miljösamverkan i Solna. Initiativtagare var Haga Båtklubb. 

Ett möte i gruppen hölls 2013-11-13 med deltagare ur Ekelunds Båtsällskap, Bergdalsviks 

Båtklubb, Haga Båtklubb och Solna Båtsällskap. Vi mötet deltog Stig Fernström och  

Bengt Karlsson från BBK 

Sammanhållande för mötet var SMBF och Ekelunds Båtsällskap fungerade som värd. 

Vid mötet efterlystes dokument för en gemensam miljöpolicy för båtklubbarna. 

En sådan policy utarbetades av styrelsen under slutet av året och kommer att antas under 

2014. 

Gruppen kommer att träffas fler gånger. Närmast under våren 2014. 

 

7. Stölder inom klubbområdet 

Under året råkade klubben ut för några stölder. Marianne blev av med stöttor till bockarna och 

även en båtmotor blev stulen. Tråkigt och hur gick det till? 

 

8. Kölistan och sommarplatser 

Kölistan är ganska omfattande och vid utgången av 2013 fanns totalt cirka 40 förhoppnings-

fulla väntande båtsugna personer. 

För att ge nya sökande till båtklubben och sökanden i kön gav styrelsen under året ut lite 

information om vad som gäller, när man hamnar på kölistan. 

 

Vid höstmötet beslöts att klubben skulle ordna minst 3 sommarplatser för att hyra ut till 

personer i kölistan. Detta innebär en investering för klubben på 20 000:- till 30 000:- för 

bommar. En investering som vi i närtid inte har råd med, men som på sikt kan ge inte bara en 

välbehövlig inkomst till klubben, utan också en möjlighet för några i kölistan att få tillgång 

till klubbens bryggor. 

 

Klubbholmen (Klintholmen) 

I början på februari, när isen var tillräckligt tjock, åkte ett tiotal medlemmar ut till 

klubbholmen och framförallt riktade upp bryggan, som isen gått hårt åt. En hel del sly röjdes 

som också och eldades upp. 

Under våren har det även röjts sly, gräsmattorna har klippts och underhållits samt blommor 

har planterats både i blomlådor och i rabatter. Det har också röjts i hamnen, då vassen och 

näckrosorna trivdes bra i det fina vädret och snabb bredde ut sig. 

 

Midsommarfirandet genomfördes enligt tradition med gemensamma måltider vid långbord på 

bryggan med ett tjugotal personer fördelade på sju båtar. 

 

Utedasset hade blivit välfyllt, så en ny grop grävdes av tre tappra medlemmar (under attack av 

myggen), dit utedasset flyttades. 

Ett nytt bord skänktes av en medlem och ny bänk ute på bryggan snickrades. 

 

Kräftskivan genomfördes i augustimörkret med flaggspel och belysning som vanligt. Nytt för 

i år var att vi dukade längst ut på bryggan och satt i ett stort partytält. Deltog gjorde sju båtar 

och drygt 20 personer. 

Hösten avslutades med att bryggorna oljades in en andra gång inför vintern. 

 

Festarrangemang i övrigt 

Klubben anordnade inga egna festligheter under året. Det fanns egentligen inget att fira mot 

bakgrunden av redovisade brygg- och slipproblem samt dålig ekonomi. 
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I mer privat regi drog Marianne Karlsson igång en julfest med båtutflykt, som genomfördes i 

början av december med 12 deltagare. 

 

Ekonomi 

Årets verksamhet har resulterat i ett stort underskott istället för det budgeterade överskottet. 

Det beror huvudsakligen på att en av våra bryggor sjönk i vintras och att slipen gick sönder 

vid båtupptagningen. 

Inköpet av en ny brygga gjordes efter en extra inbetalning på 2 600:- av alla aktiva 

medlemmar.  

När bryggan skulle monteras fick vi flera oväntade kostnader som inte täcktes av den extra 

inbetalningen. Det var kostnader framförallt för extra dykare och ny kätting. 

 

Slipen lagades efter att nya hjul tillverkats i Italien och ett stort slit av flera medlemmar. 

Alla andra kostnader och intäkter blev ungefär som budgeterat. 

 

Detta sammantaget gör att vi i år redovisar ett rörelseresultat på -48 646:-. 

Klubbens totala kapital uppgår enligt bokslutet till 68 259:-, vilket är 20 741:- under de två 

basbelopp vi skall ha i reservfonden. Som vi diskuterade på höstmötet räcker inte 

reservfonden till längre, då kostnadsbilden ökat och därför ser styrelsen över hur vi ska få en 

långsiktigt hållbar ekonomi. 

 

Övrigt 

Under sommaren avled Sune Tiger och Yngve Karlson, mångåriga medlemmar i BBK. De 

hedrades dels med blommor vid jordfästningen, dels med en tyst minut på höstmötet.  

 

Under året uppvaktades 8 medlemmar med ett diplom i samband med att de fyllde 50, 60 eller 

70 år. För var och en sattes 200:- in till Svenska Sjöräddningssällskapets verksamhet. 

Vårt bidrag till Skärgårdsstiftelsen under 2013 gick till skärgårdsmajan vid Österviken Östra i 

Storö-Bockö-Lökaö natureservat. 

 

Slutord 

Året som gått blev minst sagt kaotiskt. Först förlorade vi en strategisk bryggdel med massor 

med problem att åtgärda för att få alla båtar i vattnet. Det medförde också en hel del 

ekonomiska problem, som klubben löste med en extra utdebitering. För att bli mindre sårbara 

måste klubben under nästa verksamhetsår fundera på den långsiktiga ekonomin och behovet 

av ekonomiska medel för att bland annat kunna ersätta en del andra bryggdelar brygga B och 

som snart har gått ur tiden 

Att vi sedan fick problem med slipen spädde på våra ekonomiska problem ytterligare. 

 

Tillsynen av båtklubben från Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningens sida visar att vi framledes 

har en del problem med vår båtbottentvättning; något som medför att klubben temporärt 

kommer att förbjuda båtbottenmålning med giftiga färger tills forskningen fått fram nya säkra 

färger. 

Arrendefrågan har ännu inte fått någon lösning i Solna, medan i Stockholm däremot har de 

kommit lite längre. 

 

Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medlemmar, som aktivt ställt upp i det löpande arbetet 

under 2013. Vi vill även från styrelsen tacka Solna kommun, särskilt på miljösidan för gott 

samarbete. 
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