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Möte med Smedjebackens kommun 
 

Då många pågående och planerade projekt är på gång där kommunen är eller kommer att vara 

delaktiga, anordnades ett möte med de berörda kommunala instanserna (7 st.) och vår 

ordförande, vice ordförande samt hamnkaptenerna. 

 

Det är viktigt med en bra samordning med olika saker som vi ska genomföra inom hamnarna. 

På mötet diskuterades både åtgärder som ligger nära i tid och även långsiktiga frågor. 

Några exempel på frågor som diskuterades; 

- Gång & cykelväg längs stranden förbi hamnplanen 

- Såghamnsstugan 

- Driftsäkrare EL 

- Trafikmiljön, parkeringar 

- Hamnområdet i Söderbärke  

Om Ni har frågor kring detta så kontakta gärna nån ur styrelsen för mera information.  

 

Hej, och välkomna till utskick nr 2 från Smedjebackens Båtklubb! 
 

Vi lägger ännu en sommar med båtliv bakom oss och trots - eller kanske på grund av - covid 19 

verkar sjötrafiken ha varit ovanligt stor, detta syns även på bränsleåtgången vid tankstationen. 

 

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. 

 

______________ 

Hänt och händer 
 

Nyligen utfört: 

- Start av kafé 

- Arbetsdag, den 19/9 (ca 30 personer i Smedjebacken och 10 i Söderbärke) 

Pågående: 

- Utplacering och tillverkning av nya bryggor 

- Ny bensin- och dieseltank till tankstationen 

På gång: 

- Ställplatser för husbilar vid hamnen i Söderbärke 

- Vassröjning i Söderbärke 

- Utbyggnad och översyn av eldistributionen 

- Solceller på sjöbodsbyggnaden 

- Gång- och cykelväg på hamnplan samt ny parkering 

- Övertagande av nyttjanderätten till ”Såghamnsstugan” 

- Ny parkering vid hamnen i Smedjebacken 

 

______________ 
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Café Fyren 

 
Vårt nya café blev en succé och ökade inte bara attraktiviteten i vår hamn utan gav även ett 

ekonomiskt tillskott till vår verksamhet. 

 

Efter att många besökare efterfrågat att avnjuta vår fantastiska utsikt med en kopp kaffe eller en 

glass, och att den tidigare caféverksamheten vid kyrkogatan ej skulle öppna, tog vi ett snabbt 

beslut i våras att öppna café i vår klubbstuga. 

Begagnad utrustning köptes in och GB-glass höll med resten, sedan var ju en ansenlig mängd 

ideella arbetstimmar och våra fantastiska cafévärdinnor, med Ida-Stina vid rodret, en avgörande 

del i att det funkade så bra som det gjorde. 

Vi ser även att mini-golfen har ökat sin omsättning sedan vi tog över ansvaret, dock finns ett 

löpande underhållsbehov av banorna som klubben är ålagd att sköta. 

 

Vår förhoppning är att fortsätta med verksamheten nästa år och kanske även utöka sortimentet. 

Hör gärna av er med egna idéer! 

 

Söderbärke 
 

Ställplatser för husbilar och husvagnar håller på att färdigställas, klubben kommer att installera 

erforderliga elstolpar. 

I samband med detta kommer även fiberanslutet bredband att anslutas, detta betyder att vi kan 

byta ut den befintliga kameraövervakningen till mer högupplösta kameror samt erbjuda wifi till 

de betalande nattgästerna. Hamnen håller på att snyggas upp och mer ska det bli!  

Ett bra arbete utförs i Söderbärke-sektionen. 

 

På vår strategidag i oktober diskuterades flera  

förbättringsåtgärder, bl.a; 

- Större bilparkering för medlemmarna 

- Kommunalt avlopp och dusch 

- Flytt av ankaret 

- Ny brygga vid rampen 

- Ny grillplats 

 

 

_____________ 
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Ordföranden har ordet 
 
Det är dags att stänga ner för den här säsongen.  
Jag vill tacka alla medlemmar som på ett bra sätt ställt upp och 
jobbat för vår förening, tjejerna i caféet inte att förglömma. 

 
Jag vill påminna om att båtvagnar som står på hamnen under 

vintern ska märkas med ägarens namn, telefonnummer och gärna 

båtplatsnummer. Detta underlättar även för kontakt om något 

skulle hända med båten. 

 

Tänk också på att inga båtplatser är personliga utan man kan få byta plats om t.ex. någon har 

ett större behov av just ”din” plats eller om båtklubben planerar ombyggnad av bomsektioner. 

Läs mer om detta i ordningsreglerna på vår hemsida. 

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

Hälsningar från Styrelsen i Smedjebacken Båtklubb 

/ Anders Behm 

”Medlemsnyttan” – Var tar pengarna vägen? 
 

Smedjebackens båtklubb omsätter ca 1.4 miljoner per år! En hisnande summa kan tyckas men 

det är en stor verksamhet som kräver mycket resurser såväl ekonomiskt som personellt. 

- 606 medlemmar (största föreningen i Smedjebacken) 

- Ca 1 kilometer bryggor  

- 516 båtplatser 

- Kameraövervakade båtplatser 

- Elektroniskt nyckelsystem som förhindrar obehöriga att komma ut på bryggorna 

- Klubbholme 

- Prickning av farleder 

- Underhåll av fem fastigheter  

- Med mera…… 

 

För att kunna klara dessa kostnader, utan att höja medlems- och båtavgifter, har vi intäkter från 

ställplatser för husbilar, kafé-verksamhet, Poker Run, uthyrning av event-tält, mini-golf mm. 

 

http://www.smedjebackensbatklubb.se/

