
Hej!

Snart är båtsäsongen här och vi vill med detta brev passa på att 
informera om vad som hänt i föreningen sedan årsmötet i april.

SVFs styrelse 2019
Föreningens ideellt arbetande styrelse:
Ordförande: Erik Krook 
Vice ordförande: Ulrika Å Jondelius 
Sekreterare: Petronella Ekström 
Kassör: Anders Brandén
Miljöfrågor: Lars Johansson
Ledamöter: Bo Sandberg, Andreas Tengberg, Jan Johansson, Rolf Nordenberg 
Suppleant: Gunnar Andersson

Adjungerad styrelseledamot:
Hamnchef: Björn Stensson (fr.o.m. 21 maj)

Årsmötet beslutade bland annat om nya avgifter för medlemskap och båtplatser m.m. som 
finns att se på föreningens hemsida www.varfsforeningen.se.

Vid det konstituerande styrelsemötet 23 april, diskuterades ansvarsområden och vilka 
frågor som styrelsen ska prioritera under året. Både kortsiktiga och långsiktiga mål 
diskuterades.
 
Några områden som diskuterades var bland annat:
•  vikten av en fungerande hemsida med information samt att aktivera föreningens 
 officiella sida på Facebook. (Det finns också ett slutet medlemsforum som administreras  
 av medlemmar i föreningen). 
• att ta in offerter på skalskydd/bevakning för varvsområdet och hamnområdet. 
• att se över föreningens stadgar och till nästa årsmöte presentera justeringar med 
 utgångspunkt från SBUs stadgar (Svenska Båtunionen). 
• att prioritera miljöfrågor samt att försöka effektivisera administration gällande avgifter och  
 fakturahantering. Det planerades också dagar för sjösättning m.m.

Styrelsemötet 8 maj. Vi kunde konstatera att den planerade sjösättningsdagen 27 april blev 
inställd p.g.a för få anmälda båtar men att sjösättningsdagen den 4 maj blev lyckad med både 
sjösättning av båtar och i samband med detta även städning av varvsplan. Ca 20 medlemmar 
ställde upp och städade och gjorde fint på varvsplan. En grillmästare grillade och bjöd på 
lunch, vilket var uppskattat. Efter en diskussion om säkerhet vid sjösättning kom vi fram till 
att alla som medverkar vid sjösättningen ska hjälpa till och hålla området säkert från joggare, 
bilar m.fl. Antal personer som befinner sig i området har ökat markant och det kan finnas risk 
att någon blir skadad av exempelvis den traktor som kör båtar från varvsplan ner till ramp 
eller till kranen. Beslut på mötet togs att föreningen ska skrota två båtar som ägs av 
föreningen och som ligger på varvsområdet och tar plats. Även att kontakta ägare till andra 
”skrotbåtar”. Det beslutades också att beställa en skylt med texten ”Endast biocidfria botten-
färger” som ska sitta vid tvätt-området på varvsplan. Samtliga brandsläckare på 
varvsområdet har kontrollerats och fungerar nu som de ska. Det ska sättas upp några nya 
skyltar (vid brandsläckare) som gått sönder under vintern. Vid mötet redogjorde hamnchef 
Björn Stensson för aktuell status gällande båtplatser och i nuläget är det lång kö för att få en 
båtplats.
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Styrelsemötet 21 maj. Styrelsen informerades att det i samband med sjösättning den 11 maj 
kom cirka 15 medlemmar och hjälpte till att röja sly på varvsområdet. Även denna gång 
fanns en grillmästare på plats. På mötet fick styrelsen en genomgång av skalskydd där olika 
offerter från vaktbolag redovisades. Styrelsen diskuterade möjlighet att hyra/köpa in ett nytt 
skalskydd med kameraövervakning. Det diskuterades också att starta upp ”nattvakt” igen där 
föreningens medlemmar går vakt en natt/säsong. Styrelsen fick en genomgång av föreningens 
ekonomiska läge som följer planerad budget. Beslut togs på mötet att hamnchef Björn
Stensson lämnar styrelsen som ordinarie ledamot för att föreningen ska kunna köpa in ett 
visst antal timmar/månad för administration. Detta för att Björn i nuläget lägger mellan 20-30 
timmar per månad på föreningsarbetet. Björn kommer istället att vara adjungerad i styrelsen. 
Den 6:e juni kommer Hjälmarens Båtförbund att anordna en aktivitet i anslutning till Örebro 
Gästhamn och de hoppas att många båtar ska finnas på plats. Mer information kommer att 
läggas ut på Facebook och på hemsidan. Styrelsen vill uppmuntra alla medlemmar att upp-
datera sina medlemsuppgifter med aktuell e-postadress eftersom det både kostar tid och 
pengar att skicka ut fakturor och information via vanlig post. Ett formulär ska läggas upp 
på hemsidan för att förenkla för föreningens medlemmar att själva uppdatera sina uppgifter. 
Nästa styrelsemöte är den 19 juni.

Hamnchefen informerar: 
• Att det nu finns el på bryggorna (sedan 9 maj) för medlemmar som betalar el-abonnemang  
 till föreningen. Frågor om detta svaras av hamnchefen.
• Vid frågor om fakturor går det bra att kontakta Mats Hallgren på telefon: 070-349 60 27.
• Nu finns det några platser lediga för mindre båtar. Samt platser som hyrs ut i andra hand,  
 dvs för säsongen 2019.
• För att det ska gå att göra markarbeten på varvsområdet i sommar - så ska alla båtkärror 
 placeras längst ner mot staketet i södra ändan av varvsplanen. 
• För att få ut nycklar till bommen samt föreningens toalett kontakta hamnchefen eller 
 någon i styrelsen som är på plats. 
• Tänk på att klippa gräs och att hålla fint vid skjul och båtplatser på varvsområdet! 
 Stort tack till medlem Simon Sandberg som hjälper föreningen att klippa gräset på udden!
• Lördag 8 juni finns möjlighet till sjösättning av båtar. En bokningslista finns vid hamn-
 kontoret samt på SVFs hemsida.

Ordförande informerar: 
• Styrelsen kommer under maj/juni månad att se över status på båtskjul på varvsområdet.  
 Föreningen har i samtal med Örebro kommun lovat att se över och snygga till varvs-
 området.
• Kommunen kommer att stänga av infarten till hamnen som går framför restaurangen med  
 blommor eller gråsuggor. 
• Nu finns det fler parkeringsplatser på grusplanen vid ”tankpåfyllningen” utanför varvsplan.
• Kommunen håller just nu på att upphandla möjligheter för en spolplatta för båtar i 
 hamnen.
• SVF och kommunen diskuterar också ett förbättrat skalskydd för varvsområdet.
• Restaurangen kommer att hyra två toaletter av SVF den här säsongen. Den större toaletten  
 är reserverad för SVFs medlemmar.

Styrelsen önskar er alla en fin båtsommar!
Erik Krook, ordförande

För mer information: www.varfsforeningen.se
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