
Sävholmen säsongen 2022

Nu när hösten är här och båtarna tagits upp för vintervila känns det passande att tänka tillbaka på 
vad som hänt på vår klubbholme under säsongen.  Förutom en vädermässigt fantastisk båtsommar 
med rekordmånga besökare så har engagemanget från er medlemmar (och även besökare) varit på 
topp. På arbetsdagarna har vi fått mer utfört än vi vågat hoppas och tro. Den ”nya” bryggan har 
försetts med förtöjningsreglar och en landgång upp mot ”pensionärsbryggan”. ”Pensionärsbryggan”
som lutade kraftigt ner mot gräsmattan har rätats upp och renoveringen av bastun har slutförts m.m. 

VILKA  ARBETSINSATSER! ETT STORT TACK TILL ALLA! 

Nu har livet på Sävis inte bara bestått av arbete. Det har blivit många turer till Magasinet för inköp 
av glass till barnen och midsommar kunde firas med lekar och lotterier och trevlig samvaro i 
gassande sommarsol.

Ett par bilder från midsommarfirandet



2023

Vi har redan börjat fundera på vad som skall hända nästa år.
När det gäller projekt inför arbetsdagarna känns renovering av bryggan vid bastun som prioriterad. 
Sen finns det funderingar på att förse ”pensionärsbryggan” med räcke och trappor ner mot 
gräsmattan alternativt en lång trappavsats utmed hela bryggan.  Någon form av belysning utmed 
stigen till bastun finns på önskelistan liksom belysning i ”mördarbacken” från hamnen till 
klubbhuset.

Något som tidigare diskuterats kanske ordnar sig utan allt för stor arbetsinsats av oss. Det gäller 
logens tak. Här har kontakt tagits med länsstyrlesen som varit på besök och gjort en kulturhistorisk 
värdering av logen samt boningshuset. Detta då vi avser att söka bidrag för renovering av logens tak
och eventuellt verandan på klubbhuset.

Logen har bedömts vara ”Byggnad av betydande värde” och att den har ”stor betydelse” för 
omgivande bebyggelsemiljö eller landskap.

När det gäller själva klubbhuset var bedömningen ” Byggnad av högsta värde”  och ”stor 
betydelse”

Vi har erhållit ansökningsblanketter från länsstyrelsen som skall fyllas i och lämnas in före 
utgångången av januari 2023. Till ansökningen måste vi bifoga offerter från minst två företag. Ett 
har redan varit på Sävis och tittat och ett annat kommer på besök vecka 47. Sen är det bara att hålla 
tummarna.

Vi har en förfrågan till våra medlemmar:
Finns det någon som vet var vi kan få tag i en byggnadsställning? Det vi behöver är en s.k. Haki 
ställning som tål att lasta tegel på. Vi har förstått att företagen som utför sådana här 
kulturrenoveringar av hus hyr sina ställningar. Vår tanke är att om vi kan köpa en egen så kan vi 
”hyra” ut ställningen till företaget och därmed minska vår egen insats.  Sedan är det ju bra att ha 
tillgång till byggnadsställning i framtiden. Dessutom kan vi låta boende på Ridön låna ställningen 
till ett bra pris.

Sävholmskommittén


