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Verksamhetsberättelse Juniskärs Båtklubb, (JBK), 2015 

Förord 

Juniskärs Båtklubb bildades 1998 med syfte att upprusta hamnen och det 

omkringliggande markområdet till allas trevnad. Från det medfarna och stökiga området 

vi tog ansvar för finns inte längre några spår, utan idag är platsen ett populärt 

utflyktsmål för besökare som kommer landvägen såväl som för sjöfarare. En mängd 

åtgärder har gjorts för att göra platsen till en trevlig plats att vara på. Exempel på detta 

är: Boule-bana, grillplats med ved och vindskydd, sittplatser på såväl land som brygga. 

Allt tillgängligt för allmänheten. Sedermera tog klubben även ansvar för den 

sjösättningsramp som finns i byn vid den så kallade festplatsen. Även där arbetar vi 

kontinuerligt för att göra området fint och städat samt funktionellt för alla att nyttja.  

 

Styrelsen har 2015 bestått av: 

Ordförande Magnus Lindberg 

Sekreterare Kristina Jonsson 

Kassör Agneta Nordin 

Ledamöter Houtan Ebrahimi, Johan Engström, Anders Hammarlund, Lennart Lind, Bosse 

Lindgren, Kent Nordin, Lasse Pettersson, Martin Tholin, Tommy Åström 

Revisorer Lena Wedin, Mikael Sjöbom 

Verksamhet 

Under det gångna året har som vanligt en mängd förbättrande åtgärder utförts av 

Juniskärs Båtklubb för att dels hålla hamnen i gott skick men också enligt klubbens 

intention att skapa den naturplats som hamnen under åren blivit inte bara för bybor utan 

även stadsbor som förlägger sin utflykt exempelvis till den grillplats klubben byggt upp. 

Ett av de arbeten som vi särskilt vill lyfta fram som årets insats är den renovering av 

Tankbryggan som genomfördes under ett antal extra arbetsdagar våren 2015. Styrelsen 

vill därför säga STORT TACK! till er medlemmar som var där och gjorde det möjligt. Det 

blev mycket bra och vi är stolta över resultatet. 

Förbättringar för området/platsen utförda under senare år: 

Grillplats, populärt både sommar- och vintertid för utflykter med fika eller bara att sitta 

och se havet en stund. 

Rastbänkar, många i närområdet uppskattar att efter en promenad ner till havet kunna 

ta en paus vid dessa. 

Sittbänkar på A-bryggan, att sitta och se ut över horisonten omgiven av havet blev en 

succé från start.  

Sjösättningsplats, omgivningarna städade till de närboendes glädje. Såväl stugägare 

som fast boende uppskattade klubbens initiativ till en uppfräschning av platsen. Skrot 

och skräp bortforslat samt grönytorna klippta och krattade. 

Parkering vid café, då byns café blivit allt mer populärt så är bristen på parkeringar 

ännu mer tydlig. Klubben har därför med ideella krafter utökat parkeringsytan för allas 

tillgänglighet till området. 
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Förbättringar hamnanläggning under 2015: 

 Tankbryggan har helrenoverats 

 Installation av kortläsarterminal för bränslepump 

 Byte kätting till Kryssarklubbens gäst-boj. 

 Vedhuggning till grillplats 

 Möjlighet till Swishbetalning för sjösättningsrampen 

Större projekt 

Under året har Tommy Åström bedrivit ett projekt vars syfte varit att undersöka 

möjligheter till bidrag/stöd för en genomgripande renovering av strandlinjen mot våra 

bryggor. Målbilden är en pålad kant av virke som ger ett snyggt, miljövänligt och 

bestående resultat. Kostnaden för ett sådant projekt är alltför stor för att vi med ideella 

krafter skulle kunna genom föra det hela. 

Processen att söka stöd är omfattande då det bygger på att erforderliga tillstånd- och 

handlingar först finns innan bidrag kan sökas. Det är ett stort pussel med Länsstyrelsen, 

kommunen och andra inblandade vilket gör det hela omfattande och tidskrävande. 

Tommy har lagt ner mycket jobb i frågan och lyckats klarställa alla grundläggande 

tillstånd m.m. och är nu inne i bidrags-/stödfasen. Möten med kommunen har 

genomförts och fler är planerade.  

Utfallet är i skrivande stund oklart men Tommy fortsätter oförtrutet sitt jobb med att dra 

i detta och vi är glada att vi kommit så pass långt vi gjort hittills. Mycket bra jobbat 

Tommy! 

Genomförda arbetsdagar 

Under våren, (15:e, 21:a och 28:e mars), genomfördes ett antal extra arbetsdagar för 

renoveringen av Tankbryggan. Tack till er alla som var där och levererade ett fantastiskt 

resultat. Ordinarie vårdagar genomfördes 9-10 maj då vi förutom färdigställande av 

påbörjade renoveringar som vanligt städade, krattade och fixade området inför 

sommaren. Höstdagen genomfördes den 25 oktober.  

Uppslutningen var över lag god med 35, 32 resp 24 st deltagare under de tre ordinarie 

dagarna. Under extra dagarna hade vi 13, 11, resp 5 st deltagare. Den alltid bejublade 

ärtsoppan har avnjutits och det har också på senare år dykt upp en ny gastronomisk 

höjdpunkt, nämligen varm korv med Björn Tjernberg bakom grytan, Björn har visat sig 

vara en korvkokare av rang. 

Styrelsen 

Styrelsens sammansättning har förändrats vilket innebär att följande nya 

styrelsemedlemmar tillkommit under 2015: 

Houtan Ebrahimi 

Johan Engström 

Martin Tholin 

Tommy Åström 

Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till en trotjänare i form av Lennart Lind som 

varit vår WEB-master och skött vår hemsida i alla år men nu väljer att vidarebefordra 

stafettpinnen till en efterträdare som heter Carl Falkkloo. Som sagt Stort tack Lennart! 

och välkommen Carl. 
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Medlemmar  

Under året har 14 st nya medlemmar tillkommit och 6 st har lämnat klubben. Vi har 
således inför säsongen 2016 149 st medlemmar. 

Antalet medlemmar som köar till båtplats inför säsongen 2016 är 29 st. Klubben har kö 
till båtplatser för tolfte året i rad.  

Medlemsavgiften har under 2015 varit 170 kr. 

Möten 

Klubben har under året haft 2 st styrelsemöten samt 3 st arbetsgruppsmöten. Även 
årsmöte samt medlemsmöte har genomförts. 

Utbildningar 

Tre av styrelsemedlemmarna deltog i en BAS-K genomgång i Hudiksvall anordnad 
kostnadsfritt av Båtunionen. 

Anläggningen 

Juniskärs Båtklubbs hamn finns med i Gästhamnsguiden och består idag av totalt 86 st 

båtplatser. Dessa fördelas enligt: 

 Medlemsplats med Y-bom 78 st 

 Medlemsplats med boj 5 st 

 Gästplats med boj 3 st, (Här finns möjlighet att vid behov utöka till 5 platser). 

Service 

I hamnen eller dess närhet finns: 

 Möjlighet att fylla färskt vatten, vid tankbryggan 

 Möjlighet att tanka bensin eller diesel, vid tankbryggan   

 Tillgång till el, vid A-bryggan 

 Juniskärs Café med mat, fika, glass m.m. 

 Sjösättningsramp, ca 500m öster om hamnen 

 Toalett samt Dusch 

Övrigt 

Stölder och skadegörelsen har tyvärr fortsatt under 2015, möjligen kan antalet tillgrepp 

minskat något. Vanligen är det stölder av bränsletankar ur öppna båtar samt 
propellerstölder. 

Klubben har vid medlemsmöten och styrelsemöten diskuterat detta och bland annat har 
klubben sponsrat Byavakt med 5.000 kr som en del i arbetet med att stävja detta. 

Då vi värnar om vår filosofi att hamnen skall vara en utflyktplats för alla och inte en låst 

hamnanläggning så är det givetvis extra svårt att skydda sig mot stölder. Vi kommer 

dock förbättra belysning både vad det gäller armaturer men även rörelsedetektorer för 

att göra det mindre bekvämt för skumma typer åtminstone den mörka delen av dygnet i 

den mån det är mörkt på sommaren. Vi kommer även på något vis stötta Njurunda 

Byavakt och hoppas att de vid något tillfälle kan göra en tur i hamnen under sin 

patrullering. Vi vill också uppmana boende och klubbmedlemmar att gärna ta en sväng 

runt hamnen exempelvis när man är på väg hem för att vid olika tider skapa mer rörelse 
i området. 
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Ekonomi 

Klubbens ekonomiska berättelse i form av kassarapport och revisionsberättelse redovisas 
i bilaga. 

Slutord 

Styrelsen tackar för förtroendet vi fått att leda klubbens verksamhet detta år och ser 

fram emot ett nytt spännande 2016. 


