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Medlemsblad för Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening.

SKÄRGÅRDSTRÄFF
I samarbete med SMS
Båtfolk och Skärgårdsbor
Kom till Orn den 28 Juni

Sommaren har kommit, låt oss tillsammans hälsa den välkommen. Den 28 Juni möts vi på Orn för att träffas och umgås.
Känner Ni några landkrabbor så tag med dom också och visa
vilken fin skärgård vi har i Söderhamn.
Början kl. 13.00

På begäran
Marie Sundberg
sjunger och berättar
ca Kl 15.00

Bild: Lars Brolin

Sotarafton

11 September
Kl 18.30
Flodbergs, Trollharen
Anmälan till
Barbro 149 15, 605 73
Olle 608 88
Stig 148 10, 28 10 15
Hans 140 82, 281 281
Senast 7 September

Maskintelegraf. När maskintelegrafen ställdes på
”WELL I MASKIN” då var allt klart, vid t.ex. angöring av hamn. Ytterligare manövrar var ej att förvänta och maskinisten kunde göra kväller

Elof Norling 84-årig krutgubbe bor nästan året runt på sin Ö i
Söderhamns Skärgård.
En ö med mycket historia, här fiskades, byggdes båtar, röktes fisk m.m.
2 st fiskrökar finns kvar, stora så flera personer lätt kan gå in i dem.

Elof framför en
tall av den grövre
kalibern.

Elof står i dörröppningen
till ett av båthusen, här
inne förlängdes Söderhamns första Turistbåt
Carmana. Akterspegeln
kapades bort och skrovet
förlängdes ett antal meter
för att båten skulle rymma
fler passagerare. Ett mästerlikt arbete som utfördes,
av Elofs far Kalle, hantverksmässigt med bara
handverktyg. Dörrarna full
med minnesanteckningar.

Köksinteriör från den gamla
fiskarstugan

ONSDAGSKVÄLLAR
i Segelvik
Kom och trivs, träffas och fika.
Vi samlas Kl. 18.00
SÖSS och Skärgårdsföreningen anordnar 4 st Trivselkvällar i Segelvik

9 Juli
Bramås Alex o Ingrid
Sjunger,

16 Juli
Kerstin Ottosson
Sjunger

Lennart o Barbro Olsson
Visar repslagning

Tipspromenad

23 Juli
Micke Onelius
Sjunger,

30 Juli
Marie Sundberg
Sjunger o berättar,
Räddningstjänsten
demonstrerar

Hälsingeblecket
spelar från KL. 18.00

Kom och träffas, medtag kaffekorg och något att sitta på.
Samåk i möjligaste mån, kan bli trångt vid bryggor och på parkering.

Söderhamn har fått en Taxibåt. Den kommer att gå i både
beställningstrafik och reguljära turer. Se annonser i dagspressen. Båten kommer från Stockholm där den gått i liknande trafik.

Nygifte Arvid och Janne hade inte setts på ett tag när de sprang ihop på gatan.
- Jaha, hur är det att vara gift då? undrade Janne.
- Det är ett helsike. Hon utövar rena terrorn och det värsta är att hon vägrar gå med på
skilsmässa, suckade Arvid.
- Köp henne en bil, föreslog Janne. Då kör hon snart ihjäl sig. Arvid lydde rådet. Efter
en tid möttes de båda vännerna igen och Janne undrade hur det hade gått.
- Det gick inta alls. Jag köpte en Fiat och den har knappt skrotvärde nu men hon klarade sig utan en skråma.
- En Fiat är för långsam. Köp en Jaguar, sa Janne.
Det gick några veckor och herrarna möttes igen.
- Fungerade det den här gången? undrade Janne.
- Toppen! Han åt upp henne direkt!

Öster förr

Sommarens utställning i Fiskarmuséet handlar om Öster, bilder med beskrivande texter på
byggnader och personer, visades för Österborna den 27 Maj, visningen fortsatte sedan
under återvändardagarna.
Under sommarens torsdagseftermiddagar
finns också tillfälle att se bilderna.

Arne Johansson, under lampan, har gjort ett jättejobb, han har samlat
bilder, skrivet texter och forskat i vem som bodde var osv.

Premiärkvällen lockade ett 60-tal Österbor, på bilden ovan konstaterar Mats
Holm att gamla bilder också kan vara skarpa.

P-son huset.

Skärgårdsföreningen har tillfrågats om intresse finns att göra något av
P-sonhuset. Förslag finns om att i en del av huset inreda en båtbyggarverkstad så som den såg ut för ungefär 100 år sedan. Om detta kan bli
verklighet beror bl.a. på vilken övrig verksamhet som kan förläggas till
huset samt om erforderliga bidrag för renovering kan erhållas.
Huset som en gång byggdes av skeppsredarfamiljen Brolin har en skärgårdsanknyten historia och skulle kunna bli ett Skärgårdens Hus i Söderhamn.

Det blev ingen Flink till Söderhamn.
Men på Söderhamns Museum kan man
beskåda en modell av en av Flinkarna.

Skärgårdsföreningen behöver fler medlemmar. Det måste finnas
många medlemmar som har barn och kanske barnbarn, varför inte
ge dom ett medlemskap i föreningen. Ring Barbro 0270-14915

Båtlivets kostnader och nytta

Båtliv är en billig sysselsättning jämfört med andra fritidssysselsättningar.
• Båtturisterna spenderar cirka 80 kronor per person och dygn under
båtsäsongen.
• Båtturismen omsätter cirka 2 miljarder kronor per säsong.
• 1994 köpte svenskarna fritidsbåtsprodukter för 2 miljarder kronor. De
största posterna var inköp av båtar, service, tillbehör samt motorer.
• Fritidsbåtslivet i Sverige omsätter sammanlagt cirka 4 miljarder kronor om året. En stor del av denna summa kommer glesbygd och kustsamhällen tillgodo.
• Under 1995 betalade båtfolket 700 miljoner kronor i bränsleskatt.
• Fritidsbåtarnas drivmedelförbrukning är 1,5 % av landets totala förbrukning.

SKÄRGÅRDSFÖRENINGENS STYRELSE:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Ersättare:
Ersättare:
Ersättare:
Ersättare:

Olle Berglund
Raoul Kullberg
Barbro Olsson
Hans Fryklund
Björn Eriksson
Astrid Forslund
Tage Enström
Rolf Sundman
Bengt Hedman
Marianne Östrand
Stig Berglund
Eilert Andersson
Stig Hedman

0270-60888
0270-18293,60778
0270-14915,60573
0270-14082,281281
0270-19663
0270-424710
0270-13872,31117
0270-10323,32156
0270-424039,60481
0270-14076,281284
0270-14810
0270-17942
0270-281153

Vill Du kontakta föreningen, ring gärna någon av oss

Adressetikett

B

Porto

Avs.
Söderhamns Kust & Skärgårdsförening
c/o Barbro Olsson
Gästrikevägen 9
826 39 SÖDERHAMN

Kassören meddelar att några ännu icke betalat medlemsavgiften.
Utgifterna ökar, bidragen minskar så varenda krona behövs.
Barbro blir jätteglad om de som ännu icke betalt gör det så fort som möjligt.

SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET

utdrag ur loggböckerna för 2001
som redovisas i SSRS årsbok 2002

RS HUDIKSVALL
Rescue "Evert Taube"
28 september
En motorbåt gått på grund vid Gackerö fyr med en person ombord.
Fått över en bogsertross och dragit loss båten från grundet.
Orsaken till att han hamnade på grundet var att motorn havererat.
Under tiden innan någon observerade hans situation var han i vattnet ett flertal gånger för att förhindra att båten hamnade bland stenarna på grundet.
Mannen var nerkyld och trött.
I samråd med MRCC tog vi båten och mannen in till Hudiksvall,
där anhöriga till mannen mötte upp.
Vind nordvästlig, 6-10 m/sek, sol.
Som medlem i Sjöräddningssällskapet får du årsboken med bl..a. loggböcker
för samtliga uppdrag. Se www.ssrs.se

