
 

 

Sundom Båt och Farledsklubb r.f. 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2022 
 
Årsmötet, hölls i Sundom UF den 7.3.2022 och samlade 19 medlemmar. 
Till styrelsen valdes: 
 
Ordförande   Björn Martin 
Medlemmar  Hannes Granlund (vice ordf.), Tommy Östersund (kassör),  
  Mats Häggkvist, Thomas Sundholm, Isac Rönnqvist 
  Tomas Bergholm, Jan-Erik Lund och Tobias Birell (sekreterare) 
Suppleanter  Andreas Willför, Harry Lervik och Göran Sundin 
Verksamhetsgranskare Thomas Hägglund, suppleant Susanne Heinonen 
 
På årsmötet beslutades: 
- bryggplatsavgifterna bibehölls, samma sedan 2017 (100, 140, 150, 175, 195 €/år) 
- vinterförvaringsavgiften samma sedan 2018 (40 €/båt/vinter) 
- ersättning för farledsarbete/hamnarbete 20€/timme samt km-ersättning 
- mötesarvode för styrelsemedlemmar 20€/möte 
 
Verksamheten 
 
Hamnområdets 10 åriga arrendeavtal skulle löpt ut under 2023, men har under året förnyats för ytterligare 10 
år. Talko ordnades endast vid ett tillfälle, dock med flitigt deltagande – tusen tack till alla deltagare.  
Det diskuterades mycket kring expansion av ytterligare bryggor. Offerter begärdes, banklån undersöktes, men i 
slutändan avblåstes alltihopa då världsläget ändrade, prisbilden ansågs orimlig, men framför allt kön till 
båtplatserna reducerades avsevärt och behovet ansågs ej längre lika akut.  
 
I början av juni anlände klubbens blivande klubbhus till hamnen då vi av en slump kom över en begagnad 
stockstuga till ett billigt pris. Tanken är att på sikt restaurera denna och kunna använda den till olika 
verksamhet inom klubben. En egen elanslutning har beställts.  
Resterna av den gamla bryggan (trähopen) har äntligen omhändertagits och hämtats bort. 
 
Efter flera års träget pushande fick vi ansvaret för Kronviksfarleden överflyttat på Väylävirasto, då storleken på 
remmarna och framför allt vikterna varit alldeles för stora och ohanterbara för vår klubb. Övriga farleds 
ansvarsområden sågs över, och en karta sammanställdes som även finns på hemsidan. 
 
Traditionell säsongsöppning ordnades 31.5. 
 
SBFK deltog i Segling och båtsports evenemang Tillsammans till sjöss, 11.6 i inre hamnen.  
 
Efter att isen smält påbörjades som vanligt den omfattande kontrolleringen av alla våra farleder. Inte alldeles 
för många märken behövde ersättas, men det är ändå ett omfattande arbete att gå kontrollera alla remmare 
och säkerställa deras position och skick. Mot slutet av säsongen gjordes en del förbättringar i inloppet till 3-
knops hålet samt vid passagen på Skärifjärden. Även ett förbättringsförsök gjordes i Norrhålet, men där 
konstaterades att sprängning behövs. 
 
Förnyandet av sjökortet Gerby – Replot kom äntligen igång. Största delen av uppmätningsarbetet har utförts, 
och kommer avslutas under försommaren 2023. Utöver bladen i tidigare upplaga planeras ett par extra blad 
att införas över områden kring Ritgrund samt Norrskär.  
 
Medlemsantalet är för tillfället 437 st. 
Klubben har under året bland annat bedrivit / erbjudit sina medlemmar: 

- arbete med farleder 



 

 

- underhåll av linjetavlor 
- 150 hamnplatser i Kronvik 

 - på hamnområdet under högsäsong fanns det avfallskärl för brännbart och metall. 
- 21 båtar blev besiktade 
- 100 sjökort såldes (Sundom 35, Replot-Gerby 35, Norra 30). 

                            
Stort tack till alla medlemmar som gör denna verksamhet möjlig! 
Även ett stort tack till de hamnansvariga och farledsansvariga för ett mycket gott arbete! 

 
Under det gångna året har styrelsen hållit 6 protokollförda möten, med i medeltal 9,8 styrelsemedlemmar 
närvarande per möte (82%).  
Utöver detta åtskilliga arbetstimmar med att driva alla ovannämnda frågor och ärenden framåt, men ännu 
finns mycket att göra.  
 
 
Sundom, Mars 2023 
Styrelsen  


