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Funktionärer: 

Ordförande  Bo Karlsson 

Vice ordförande Gert Auer 

Sekreterare  Sirpa Sori 

Vice sekreterare Marianne Karlsson 

Kassör  Anders Tiger 

Varvschef  Göran Hagerman 

Hamnkapten  Amir Nazem 

Slipbas  Gerhard Ström  

 

Styrelsesuppleant Kjell Askerfalk 

 

Revisor  Hans Gustavsson 

Revisorssuppleant Marina Dahlquist 

 

Slipbasmedhjälpare Henrik Zackrisson 

  Erik Weichert 

Klubbmästare Marianne Karlsson 

Materielförvaltare  Bengt Karlsson 

Miljöstationsansvariga Bengt Karlsson 

  Gerhard Ström  

Områdesintendent Bengt Nordman 

Ansvarig för inpasserings- Göran Ljungh 

systemet   

Valberedning Hans Nordberg (sammankallande) 

Rolf Strömgren  

 

Medlemmar  Aktiva Passiva Familjemedlemmar 

Antal 2014-12-31 61* 39** 99 

Antal 2015-12-31 63* 39** 101 

   

  * varav tre är hedersmedlemmar 

                       ** varav tre är hedersmedlemmar,  
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Verksamheten 

 

1. Möten 

Styrelsen har under 2015 hållit 10 ordinarie styrelsemöten. Årsmötet ägde rum 2015-03-11 och 

höstmötet 2015-09-30. Alla möten är protokollförda. 

 

2. Arrenden 

Nuvarande arrendeavtal med Solna kommun har förlängts till september 2018.  

 

Nuvarande arrendeavtal för norra Klintholmen med Förvaltnings AB Lennartsnäs förlängs automatiskt 

med ett år i taget. 

 

3. SMBF Saltsjön-Mälarens Båtförbund 

Ordföranden och Gert Auer deltog i SBU Miljökonferens 2015-03-08. Ordföranden och Göran 

Hagerman deltog i SMBF Miljökonferens 2015-10-21. Ordföranden deltog i SMBF Klubbmöte 2015-

11-09.  

 

4. Solna Båtråd 

Solna Båtråd hade inga aktiviteter under 2015. 

 

5. Miljö- och Hälsoskyddsfrågor 

Telefonkontakter har hållits mellan ordföranden och Solna Miljö- och Hälsoskyddsförvaltning. Därvid 

har särskilt diskussioner hållits rörande tvätt av båtar på land. I princip kräver detta spolplatta där 

spillvatten omhändertas. Vår nuvarande policy är att båtar som har bottenmålats under säsongen ej får 

tvättas på området. Bottentvätt utan spolplatta är kontroversiellt och många båtklubbar har förbjudit 

detta. Vid direkt fråga till Miljöförvaltningen fick vi inget förbud mot detta vid torrsättningen 2015. 

Dock anmodades klubben att begränsa antalet spolade båtar och utnyttja andra möjligheter till 

bottenrengöring. Styrelsen anmodade medlemmarna att bottentvätta på Pampas Marina. Detta 

hörsammades i mycket liten omfattning delvis beroende på brist på tider hos Pampas. Styrelsen arbetar 

aktivt för att hitta metoder för att mäta giftigheten i båtbottnarna av tidigare målning och därmed 

kunna föreskriva åtgärder för respektive båt. 

 

Under hösten har styrelsen arbetat med att ta fram en Miljö- och Avfallsplan för klubben. 

Denna kommer att redovisas vid årsmötet för godkännande. 

 

6. Klubbområdet och slipen  
Extra skåpen blev färdiga för uthyrning till medlemmar. Reparation på brygga B och virke på brygga 

C byttes ut. 2 bommar flyttades till sommarplatser så nu har vi totalt 4 sommarplatser. 

Förutom normalt underhåll under städdagen, renoverades verktygsbodens kortsida med nytt virke, ny 

plåt och målning. Rabatten mellan skåp och slipbod togs bort för att skapa mera plats. 

Kittning/målning fönster genomfördes och slipen fick orange färg på sig. Höstens stormar medförde 

diverse justeringar av brygga B:s kedjor och förtöjningsfjädrar som gått av 

Klubben fick en fast grill skänkt från Claes Wiklund och Niklas Törnblad. Nya brandsläckare på 

området skänkt från Lars Sönnergren. En ny transportvagn införskaffades.  

 

7. Stölder inom klubbområdet 

Under 2015 har inga stölder eller förstörelser inrapporterats till vår kännedom. 

 

8. Kölistan och sommarplatser 

Extern kö: 40 köande. Intern kö: 10 köande. 4 fasta sommarplatser. 

 

9. Årets båtupptagning 
Vädergudarna var med oss vid båtupptagningen. En olycklig incident av skada på en av vagnsförarna 

på grund av mänsklig faktor slutade dock väl efter några stygn på huvudet. Att det var glada 
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klubbmedlemmar som med den kända glada klubbandan tog upp båtarna syns väl dokumenterat i 

bilderna nedan. © Askerfalk.  
(Bilderna har redaktionellt storleksbehandlats, vilket inte ger någon rättvisa åt fotografens ypperliga bilder. Vill ni se 

originalen, finns dessa hos fotografen). 

 

       
©Askerfalk                                                               ©Askerfalk  

  

10. Klubbholmen (Klintholmen) 

Det årliga vinterunderhållet andra lördagen i februari måste tyvärr ställas in i år igen då isen inte var 

tillförlitlig. 

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

både i blomlådor och i rabatter. 

Hela veckan 29 var det mellan 10 och 15 medlemmar på klubbholmen och hade stor fixar vecka. Saker 

som fixades var, Flaggstången togs ner o målades samt fick ny lina, Kaminen fick nytt eldfast tegel, 

lillbryggan riktades upp och förstärktes, nya genomgående fästringar monterades på stora bryggan, 

nytt sågblad till stora sågen, grillen murades om och sittbänkarna fick en ytterligare planka att sitta på, 

fönstren i huset målades o kittades om, nya lampor sattes upp i huset, nya BBK skyltar runt vår halva 

av holmen sattes upp, Ny skylt med uppmaning om små vågar målades och sattes upp, ny badstege 

snickrades till och monterades, vedboden fick nya väggar o tak, alla borden gicks igenom och ett 

laserades om, ett gammalt förråd revs och ett renoverades, nya reflexer och lampa till flotten 

monterades, vass o näckrosor klipptes samt att vi böt ut stolpen som Klintan II är förtöjd i. Stort 

TACK till alla som deltog ! 

Midsommarfirandet genomfördes enligt tradition med gemensamma måltider vid långbord. Lunchen 

intogs längst in på bryggan, sedan blev det kaffe med tårta på klipporna då ostanvinden låg på in i vår 

hamn. Till middagen flyttade vi in i det varma o goa huset. Deltog gjorde 14 personer fördelade på 

fem båtar. 

Kräftskivan genomfördes med flaggspel och belysning då vi var 18 personer fördelade på sju båtar. I 

år blåste det ostan så därför dukade vi ett långbord på klippan vid lilla grillen. 

11. Årets glöggmingel 2015-12-06 

Det var c:a 30 medlemmar, en del nya, som drack flera olika hemgjorda glöggar och mumsade på små 

hemgjorda tilltugg av olika slag, som var både nyttiga, mättande och söta. Alla var nöjda och glada 

efter detta arrangemang, vilket önskas gärna bli en tradition i klubben och locka ännu fler medlemmar 

till gemensamma festsammankomster. Att folk trivdes och lät sig väl smakas kan ni se av bifogade bilder.   
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Styrelsen jämte medlemmarna tackar Kjell och Maud för detta oförglömliga arrangemang. 

 

12. Ekonomi 
Årets verksamhet har resulterat i ett hälsosamt överskott.  

 

Överskottet beror på att, 

 Vi förra året tog ett beslut om att höja avgifterna för bryggplatserna 

 Vi sålde Lundgrens båt som vi fått i gåva 

 Tre nya medlemmar som kommer ifrån externa kölistan   

 Investeringarna för sommarplatserna är tagna och nu genererar de bra intäkter 

 Utgifterna blev lite lägre än budgeterat. 

 

Detta sammantaget gör att vi i år redovisar ett överskott på 41 355 Sek efter att vi avsatt 30 000 Sek 

till reservfonden. 

 

Klubbens totala kapital uppgår enligt bokslutet till 183 776 Sek 

 

För 2016 ser det också bra ut, vi har fått Lars Göranssons båt i gåva som vi ska sälja när båtsäsongen 

börjar. Vi har redan också samtliga fyra fasta sommarplatser och Gerhards tillfälliga uthyrda. 

 

13. Medlemsinformation 
Styrelsen tackar hedersmedlemmen Lars Göransson och hustrun Birgitta Göransson för gåvan av sin                 

båt Nora 20 till klubben. ©Askerfalk 

 

Slutord från en nöjd ordförande 

 

foto©Askerfalk 

 
En stor satsning på miljöfrågor har präglat året. En ny lag om tömning av toalettavfall gäller från 1 

april. Styrelsen har informerat medlemmarna och instruerat förhållningsregler. 

Konsekvenserna av giftiga båtbottenfärger har debatterats och styrelsen följer noga utvecklingen inom 

detta område. Klubbens strategi är att verka för en verksamhet för att i största möjliga utsträckning 

minimera skadlig miljöpåverkan. 
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