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Hej, och välkomna till utskick nr 4 från Smedjebackens Båtklubb! 
 

Hösten kom lika fort som vanligt men efter en fin sommar, med mycket aktiviteter i hamnen, 

känns båtlivet ändå ganska motiverat. 

Båtracingen verkar vara på återgång från forntida storhetsdagar med VM i Formula 4 där en 

världsmästare korades i lilla Smedjebacken, vi tackar alla som gjorde detta evenemang möjligt. 
 

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. 

 

______________ 

Verksamhet 
 

Ett ”ordinarie medlemsmöte” kommer att ske den 5/12-21. 

Där kommer bland annat information- och verkställande av beslut från årsmötet att tas. 

Separat kallelse kommer. 

 

 

En ny mailadress har skapats för medlemmar som har information, förslag på förbättringar / 

förändringar, frågor om verksamheten eller annat av intresse som berör båtklubben.  

Adressen är: info@smedjebackensbatklubb.se 

 

 

En ny sammansättning av styrelsen beslutades på det försenade årsmötet den 2/10, 

information om detta kommer att finnas på hemsidan 

Hänt och händer 
 

Nyligen utfört: 

- Ny bensin- och dieseltank till tankstationen 

- Uppgradering av bevakningskameror 

- Gärdesgård vid nya bränsletanken 

Pågående: 

- Ställplatser för husbilar vid hamnen i Söderbärke 

- Utplacering och tillverkning av nya bryggor (löpande) 

- Utbyggnad och översyn av eldistributionen 

På gång: 

- Ansökan om att hyra g:a café Ankaret vid Kyrkogatan 

- Ny parkering vid hamnen i Smedjebacken 

- Gång- och cykelväg på hamnplan 

- Elstolpar till bryggor och ställplatser 

- Ny hemsida 

 

 

 



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

777 30 Smedjebacken  www.facebook.com/SmedjebackensBK 
3 

 

 

Parkering 
 

En ny parkering är planerad till nästa  

säsong vid Stora hamnen (se bild). 

 

Infart till hamnplanen för husbilar och  

båtägare med lättare urlastning kommer  

att ske via ny infart bakom huset med  

sjöbodarna, större transporter med båtar 

och liknande kan ske via bommen. 

Tillfälligt stopp på hamnplanen för i- och  

urlastning kommer att vara tillåtet. 

Bommen kommer att vara stängd men 

kan öppnas med nyckel av båtägare. 

 

Huvudargument för beslutet har varit: 

- Säkerhet för allmänhet/gäster 

- Fler parkeringsplatser (ca 46 st) 

- Att reducera ej nödvändig trafik 

- Att minska damm och avgaser 

- Försäkra sjöutsikten för besökare 

Söderbärke 
 

En ”Corona-säkrad” arbetsdag har genomförts i  

Söderbärke hamn. 

Bland andra arbeten blev 3 st nya bryggor byggda 

för att placeras ut under den kommande sommaren. 

Hamnkaptenen Lars-Håkan var mycket nöjd med 

dagens arbeten. 

 

Nu fortsätter arbetena med de nya ställplatserna 

för husbilar och husvagnar, parkeringsplatser och 

övriga markarbeten. 

 

 

 

 

 

_____________ 
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Ordföranden har ordet 
 

          Som ni ser har mycket hänt och mycket är på gång i våra fina hamnar. 

          Vi har bra ordning på ekonomin och försöker att planera långsiktigt med 
          vettiga investeringar som ytterligare ökar hamnens värde för kommunen 
          och servicen för våra medlemmar.  

                                    Här är det viktigt att ni kommer med förslag på lämpliga åtgärder, använd 
          gärna vår nya mailadress; info@smedjebackensbatklubb.se 
          - SNART ÄR DET JUL OCH SEDAN KOMMER VÅREN MED STORMSTEG!!! 

 
Kontaktuppgifter till oss hittar du på vår hemsida, www.smedjebackensbatklubb.se 
 

Hälsningar från Styrelsen i Smedjebackens Båtklubb 

/ Anders Behm 

 

VM-tävlingar 
 

Tänk att få kora en världsmästare på ett evenemang i Smedjebacken! 

Det var just det som blev fallet söndagen den 15 augusti. 
 

Man säger ju att det inte finns något ont som inte för något gott med sig, så när de stora 

tävlingsorterna - som Rom och Paris - fortfarande hade restriktioner för Covid-19 kunde vår  

”lilla by” med vår fina sjö kliva in som reservort för tävlingsklassen Grand Prix Formula 4. 

Eftersom det var säsongens sista deltävling så skulle även en världsmästare koras här. 

Vår hamnkapten Mikael Hedberg initierade kontakten med Kungliga Motorklubben som stod 

som arrangörer. Ett stort tack också till alla ideella insatser från medlemmar och andra som 

gjorde denna fest möjlig. 
 

Grattis även till de tre framgångsrika ungdomar som tävlar för vår klubb, Mathilda Wiberg som 

tävlar i Formula 4 samt hennes bror Hilmer och Anton Modin som båda tävlar i klassen GT30. 

Mathilda hade en riktig äventyrsdag med voltningar, sönderslagen båt och krånglande motor 

men gav ändå aldrig upp. Världsmästare blev suveräne finländaren Sami Reinikainen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mathilda                 Hilmer                    Anton 

http://www.smedjebackensbatklubb.se/

