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Hej, och välkomna till utskick nr 3 från Smedjebackens Båtklubb! 
 

Vi närmar oss med stormsteg en ny båtsäsong med ett, förhoppningsvis, avklingande covid 19-

virus som försöker sabotera vårt gemensamma liv. Sjölivet gör det ju i alla fall enklare att följa alla 

restriktioner och umgås på ett säkrare sätt. 
 

Vi är glada att kunna fortsätta med utskicket i detta format, och vi tackar Smedjebackens 

kommun som hjälper oss med distributionen till över 600 medlemmar. 

 

______________ 

Tankstationen 
 

Den nya tank-cisternen är nu på plats och vi tackar firma Kjell Andersson Contracting AB som 

kunde flytta fram andra arbeten så att vi fick arbetet utfört innan sommaren, vår förhoppning är 

att stationen kan vara i drift den 1/5.  

Den totala installationskostnaden kommer att hamna på ca 200.000 kr. 

Med en modern pejlingsutrustning, där bränsleleverantören vet exakt när tanken behöver fyllas, 

ska det nu finnas bränsle så att det räcker till alla hela sommaren. Cisternen innehåller en tank 

med bensin på 8 kubikmeter och en med diesel på 2 kubikmeter. 

 

Hänt och händer 
 

Nyligen utfört: 

- Vassröjning i Söderbärke  

- Fiberanslutning i Söderbärke 

- Övertagande av nyttjanderätten till ”Såghamnsstugan” 

Pågående: 

- Ställplatser för husbilar vid hamnen i Söderbärke 

- Utplacering och tillverkning av nya bryggor 

- Ny bensin- och dieseltank till tankstationen 

På gång: 

- Utbyggnad och översyn av eldistributionen 

- Gång- och cykelväg på hamnplan samt ny parkering 

- Ny parkering vid hamnen i Smedjebacken 

 

______________ 
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Söderbärke 
 

Ställplatserna för husbilar- och vagnar börjar nu ta form, det som saknas är elstolpar och lite 

markarbeten. Vi hoppas på en lika stor beläggning som i Smedjebacken där platserna är mycket 

populära och generar en bra inkomst till klubben.  

Kostnaden är 200 kr per dygn i Smedjebacken och 100 kr i Söderbärke. 

       
 

Den nya fiberanslutningen gör det nu möjligt att byta de befintliga 

övervakningskamerorna till nya mer effektiva och högupplösta. 

 

 

_____________ 

 

Sågstugan 
 

 
Sågstugan som ligger vid Såghamnen har nu övertagits av Båtklubben som nyttjanderätt.  

Vi betalar 4000 kr under 2021 vilket inkluderar kostnader för vatten och avlopp. 

Avtalet mellan Smedjebackens kommun och Smedjebackens Båtklubb är skrivet på 10 år. 
 

Dessa utrymmen är välkomna efter att hamnkontoret försvann då vi öppnade Café Fyren 2020. 

Vi kommer att ta oss en rejäl funderare hur vi bäst kan utnyttja dessa lokaler, har ni några bra 

tips och idéer så skicka ett mail till oss. 



__________________________________________________________________________________ 
 
Besöksadress                                                                 Info/kontakt 
Smedjebackens Båtklubb                                                                   www.smedjebackensbatklubb.se  
Kyrkogatan 16           Mobilnr till klubben, 070-240 60 57  

777 30 Smedjebacken  www.facebook.com/SmedjebackensBK 
4 

 

 

Ordföranden har ordet 
 

             Hej, alla båtägare och andra intresserade. 

             Nu får vi hoppas att vi får en varm och skön båtsommar.  
             Som ni ser har klubben gjort väldigt mycket sedan förra sommaren 
             och mycket är planerat även till denna säsong. 
             Vi tackar alla som ställer upp för att göra klubben bättre hela tiden. 

 
Har du frågor, synpunkter eller idéer!? Kontakta någon i styrelsen eller våra hamnkaptener. 
Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida, www.smedjebackensbatklubb.se 
 

Hälsningar från Styrelsen i Smedjebacken Båtklubb 

/ Anders Behm 

Poker Run 
 

 
 

Styrelsen har beslutat att eventet Poker Run ej längre ska ingå som en sektion i Smedjebackens 

Båtklubb utan i fortsättningen drivas i privat regi av Mikael Hedberg.  

Avtal som styr reklamplatser, nyttjande av lokaler mm. har tecknats mellan parterna samt en 

avbetalningsplan för övertagande av event-tältet.  

Båtklubben har inte längre möjlighet att hyra ut tältet med erforderlig personal för montering 

och demontering samt ej heller utrymme för förvaring.  

Tältet, som inköptes 2016, har givit en vinst till klubben på ca 60.000 kr. 

 

http://www.smedjebackensbatklubb.se/

