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Kommunen och Brygga 2
Inledningsvis inför säsongen 2019 så hoppas vi kunna återuppta en god dialog med
kommunen kring intressen runt Östersund och Frösöns hamn. Vi tror att båda parterna redan
tidigt var eniga om att dialogen de senaste åren mellan kommun och förening hade kunnat
vara bättre.
Genom ett gott samarbete med kommunen och vice versa kommer förhoppningsvis framtiden
se ljus ut för båtägare i storsjön med omnejd.
Att visioner och viljestyrka finns inom föreningen hoppas vi att kommunen insett.
Styrelsens Arbete
Förhoppningsvis kommer den goda trenden i styrelsen med täta möten och god närvaro att
hålla i sig och vi hoppas därmed att den positiva anda och de goda visionerna som föddes i
början av 2018 kan återupptas.
Möjligen kommer styrelsen att se över hur hamnarna drivs och vilka anställningsformer och
förutsättningar som finns för att förbättra delar av driften.
Vi vill bli bättre på upphandling av reparations- och servicearbeten och vill även kunna
påskynda processen från behov till färdig lösning.
Båtplatser, Tillsättning , Kansli och Web
Målsättningen i år är att kraftigt förbättra plattstilldelningsrutinerna. Det kommer ske tätare
tilldelningar och i ett raskare tempo. Styrelsen kommer att göra sig beredd för ytterligare en
sommar med högtryck i hamnarna och har som målsättning att tilldelningen skall vara klar
och alla platser uthyrda i god tid. Vår målsättning är ju att inom kort kunna titta vidare på
ytterligare utbyggnationer för att kunna möta en växande båtstad.
Trots att vi upplevt en stor förbättring hos A2 som tillhandahåller kanslitjänsten i dagsläget så
kommer vi inför säsong 2019 att ha möten med dem angående förbättringar.
Vidare lanserade vi nyligen en ny plattform på webben. Tanken med detta är att
förhoppningsvis kunna kommunicera bättre med våra medlemmar och kunna ge mer
information på detta vis, både om föreningens arbete men även om Storsjön. Den nya webben
kommer ligga uppe för provkörning medans den gamla ligger i dvala.

Visioner och Mål
Som tidigare nämnts i flera sammanhang vill styrelsen lägga mer tid och energi på viktiga
frågor för båtägarna. Den största visionen är ju att få en egen ”riktig” marina som kan
tillhandahålla drivmedel med mera till båtar. En fråga som varit aktuell i alldeles för många år
nu och behöver utredas.
Vidare så tycker styrelsen att det borde finnas fler utflyktsmål och varför inte en
båtuthyrning?
Ett inslag i staden som tidigare varit ett kännetecken för Östersund är fontänen mellan broarna
som plötsligt försvann. En detalj som efterfrågas lite här och därΙ. Kanske vore något att
väcka till liv.
Utöver det hoppas föreningen kunna verka för ett bättre samarbete mellan näringsidkare,
föreningar och företag runt storsjöns som vidare kan leda till en bättre båtupplevelse.
Vi har sedan några somrar tillbaka glädjen att få ha Svenska sjöräddningssällskapet i storsjön
och kanske kan vi hjälpa dem att få utrymme både i sjö och på land.
Gästhamnen i Östersund har under många år fått kraftig kritik framför allt från båtägare en bit
utanför metropolen. Det anses att servicen och möjligheterna att kunna ta båten till stor stan
för en övernattning är alldeles för begränsade, något som en god kommunikation med
kommunen skulle kunna råda bot på. Men men sommaren är kort och styrelsen hoppas kunna
möta så många önskningar som möjligt innan den regnar bort. Åsikter om gästhamnen
mottages gladeligen för framtidenΙ
Underhåll
Löpande kommer naturligtvis underhållet i hamnarna fortsätta. Detta är ju föreningens
viktigaste verksamhet. Styrelsen kommer se över lite rutiner kring underhållet för att få ett så
effektivt flöde som möjligt.
I dagsläget, med undantag för en liten detalj i Östersundshamnen så ser underhållet relativt
fint ut och inga större utgifter/behov finns i sikte.
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