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Verksamhethetsplan hamnen 2019: 
Hamnkaptener: Sven Gustavsson och Mikael Hedberg  
 
Arbetsdagar planeras till tre stycken, två på våren efter varandra och en på hösten. 
eventuellt om det kommer att behövas, så kommer vi kalla till extra arbetsdag.  
 
I år bör vi kolla bryggsänkena och lägga dom på plats, det visar sig att dom flyttar sig 
vid högvatten. 
Vi ingår i ett projekt med kommunen där vi åtar oss att bygga bryggor som ska 
placerar ut på lämpliga ställen i södra och norra Barken. Vi står för jobbet och 
kommunen för det ekonomiska. Så det är ett lämpligt projekt till arbetsdagarna.   
 
Sen är ett mål att få ordning på hamnplanen och parkeringar för bilar, husbilar trailers 
m.m. Syftet med det målet är att vi som hamnkaptener har något och gå efter så det 
blir mer ordning och reda på vad som är vad. Likaså kan vi få fram el till husbilar utan 
att vi gör något felaktigt. Därav har vi involverat kommunen då de äger marken. Och 
ekonomiskt hoppas vi på stöd i detta projekt i någon form. Som extra information kan 
jag nämna att varje husbil bidrar i snitt med ca 700kr/dag till det lokala näringslivet 
utöver den avgift dom betalar till båtklubben. Så därav är kommunen mån om att det 
ska bli bra och likaså vi. Det bidrar med extra pengar till Båtklubben. 
 
En önskan vore om vi kunde få undan lite träd uppe på Småland då det är ett 
problem på våren att ha båtarna under dessa träd.  
Det planeras även för att få igång något i hamnen likt Hamnens dag eller liknande i 
början av juni. Kan vara så att man får prova på segeljollar, kanoter hyrbåt, 
motormuseet m.m.  
Kanske inte lika stort som Augustifesten men man vet inte vad som händer. Vi ska 
försöka vara en aktiv hamn och inte en parkeringsplats för båtar och bilar. Mer info 
kommer om projektet på hemsidan och FaceBook. 

 
 

Verksamhetsplan hamnen Söderbärke 2019: 
Hamnkapten: Lars Håkan Eriksson 

 
• Under säsongen planeras att med kommunens hjälp utöka parkeringen.  

• Vi kommer att bottna ur diket bakom boden samt lägga dräneringsledning över 

planen där trailers står. 

• Lastbryggan kommer också att förlängas vid iläggningsrampen. 

• Övervakningskamerorna kommer att ses över/bytas ut under våren. 



• Att dra in varmvatten till toaletten är också med i planen.  

• I övrigt är det planerade arbetsdagar med diverse underhåll som kommer att 

genomföras.  

 
 
 
 
Verksamhetsplan PokerRun 2019: 
Ansvarig: Mikael Hedberg 
 

 
Nu går Poker Run in på sitt åttonde år. Vi kommer att tuffa vidare i samma anda som 
de tidigare åren. Ska försöka få lite mer marknadsknallar under PokerRun så det 
finns nått att göra undertiden som båtarna åker sin vända på sjön.  
Planeringen har inte kommit i full gång i skrivande stund.  
Det som har planerats är att vi ska försöka någon typ av körning för 
Barncancerfonden. Och det kommer att ske för dom flesta PokerRun arrangörerna.  
Vi har även varit i kontakt med Båtmässan i Älvsjö som är i början av Mars. Planen är 
att få till en monter där vi kan visa upp oss och även göra reklam för Smedjebacken 
båtklubb. Som förening har vi enorm fördel till att få en billig monterplats.  
Så i skrivande stund har jag inte fått besked om hur stor plats vi får använda. Planen 
är att visa upp en PokerRun båt. Troligen blir det en Cigarette Top Gun från Bålsta 
som jag får låna in. 
 Ägaren är en av våra bästa ambassadörer Dennis Johannesson. PokerRun har 
lånat den båten till den lokala mässan som var vid fotbollshallen i Smedjebacken. 
PokerRun kommer att ha ett nära samarbete med den nya tävlingssektionen som 
håller på att starta upp i båtklubben. 
Så vi hoppas att vi blir klara med SVERA så vi kan få fart på lite tävlingar. Har varit 
kontakt med SVERA om att köra en avrostning för tävlingsförare här i Barken våren 
2019. När vi besökte deras årsmöte var det många som hade fina minnen dom 
berätta från Smedjebacken. 
Har även fått förfrågan om några personer får tävla för Smedjebacken både 
internationell och nationell på ungdomssidan. Det är en familj från Åkersberga där 
deras barn började med att åka vårat PokerRun för barn som vi arrangerade tidigare. 

 
Veteransektionens verksamhetsplan 2019: 
Ansvarig: Lennart Silfverin 
 
Under 2019 så planerar vi som vanligt att genomföra uppvisning av våra båtar och 
motorer i Torrboviken i början av augusti. 
Vi planerar även att delta vid ”Augustifesten” tanken är att delar av medlemmarna i 
Modell Ä ska visa upp sina båtar och motorer då. 
Vi planerar även att genomföra en till två träffar där vi kör våra båtar och umgås, 
utbyter erfarenheter och har trevligt. 

 
 

Svinö verksamhetsplan 2019: 
Badbryggan som påbörjades skall färdigställas under våren 2019 och 



förhoppningsvis 
monteras på någon av arbetsdagarna i vår. 

 
Slutord 
 
 
//Styrelsen 
 
 


