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FULLT TRYCK PÅ   
VERKSAMHETEN I SANDVIKEN

Strax söder om Sandviken ligger Sandvikens Segelsällskap. Det är en båtklubb med omfattande 
verksamhet trots att den inte har tillgång till en traditionell kustremsa. Istället har medlemmarna 
Storsjön, 75 km2 stor och med 180 öar att kryssa fram emellan. Vid en närmare titt visar sig en 
ganska okänd, naturskön och svårnavigerad skärgård ligga här. Text & foto: Anders Sellin
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Sandvikens SS 
66⁰ 33,4’ N 16⁰ 45,2’ O

Kajakuthyrning vid klubbhuset 
i Bångs: vattensport.bangs@
gmail.com eller 070 212 49 44.

Sjösättningsramp finns både i 
Trebo och vid Stenbryggan.

SANDVIKENS SS

”Lasse Lindblom var en 
av musikerna förra året.”

HENRIK JAKENBERG ÄR ordförande i 
Sandvikens Segelsällskap. Han är 
med rätta stolt över klubbens omfat-

tande verksamhet.
– Vi har 1 700 medlemmar och över 900 

båtplatser i våra två hamnar vid Trebo och 
Stenbryggan, båda söder om Sandviken. På 
Vedön i Storsjön har vattenskidsektionen sitt 
tillhåll och vid Bångs har vi vårt klubbhus, 
där även kanotsektionen och seglingssektio-
nen huserar. Vi erbjuder vinterförvaring både 
inomhus och utomhus för våra medlemmar. 
Inte mindre än 70 personer är aktiva inom 
Segelsällskapet, berättar Henrik.

Mindre motorbåtar är i överlägsen majo-
ritet i de två hamnarna och de flesta som har 
båt här har också en stuga på någon av öarna i 
Storsjön. Andra har bara båt för dagsutflykter.

KANOTSEKTIONEN HAR KAJAKER för uthyrning 
vid bron över Storsjön, även kallad Bångs. 
Här håller klubben kurser i kajakpaddling 
med ett flertal olika typer av kajaker. En 
kajakpaddling under en dag eller två är ett 
enkelt sätt att få uppleva denna mycket origi-
nella sjö med alla dess öar och skär. Även om 
många av öarna i Storsjön är bebyggda finns 
det många platser att övernatta på. Man kan 
också slå upp ett tält eller utnyttja någon av 
de tre vindskydd som Sandvikens Segelsäll-
skap har på öarna i Storsjön. 

Vid klubbhuset i Bångs erbjuder Sandvi-
kens Segelsällskap ungdomar att segla Opti-
mistjollar, OK-jollar och trissjollar. 

Segelsällskapet har på egen hand tagit 
fram ett sjökort över Storsjön. 

– Utan det kortet 
är det svårt att ta sig 
fram på Storsjön, 
berättar hamnchef 
Kjell Bergström. 

– Vi ser även till 

att det finns utprickning i Storsjön och har 99 
sjömärken som vi kontrollerar positionen på 
varje vår. Vi har även satt upp solcellsfyrar 
med rött blinkande sken och ett antal fasta 
sjömärken. Sjökortet finns till försäljning hos 
oss, säger Kjell.

SEGELSÄLLSKAPET HAR ÄNNU fler strängar på 
sin lyra. Emma är namnet på en fraktbåt från 
1904, byggd på Brodins mekaniska verkstad 
i Gävle. Under många år drog hon pråmar 
och timmersläp samt fraktade ansenliga 
mängder gods, även om persontrafiken blev 
Emmas viktigaste uppgift. 

Efter många turer beslutades 1973 att 
Emma skulle gå till skroten. Så skedde dock 
aldrig utan Sandvikens Segelsällskap började 
istället renovera båten och från 1979 trafike-
rar hon återigen Storsjön. Leif Sjökvist är idag 
skeppare och driftansvarig på Emma.

– Under sommarmånaderna kör vi fasta 
turer runt i Storsjön fyra dagar i veckan. Där-
utöver blir det en del charter vid bröllop och 
företagsevenemang. Vi kör även musikturer 
och sommaren 2015 var Lasse Lindblom en 
av musikerna ombord, berättar Leif.

Emma underhålls och renoveras successivt.
– För fem år sedan var vi tvungen att byta 

motor på henne. Med en bra egen verkstad 
klarade vi arbetet helt i egen regi. Nu sitter 
det en 177 hk diesel i båten som tar 73 passa-
gerare. Emma förblir det allra bästa alterna-
tivet för den som vill uppleva Storsjön men 
som saknar egen båt, avslutar Leif innan det 
är dags för avfärd. 

En mäktig syn avslutar vår dag hos Sand-
vikens Segelsällskap 
när Emma stävar ut 
på Storsjön, en insjö 
som bjuder på en 
enormt naturskön 
skärgård. ✪ 

Henrik Jakenberg är ordförande i Sandvikens 
Segelsällskap.

Kjell Bergström ombord på arbetsbåten som 
kallas ”Dolittle”. I förgrunden det egenhändigt 
framställda sjökortet över Storsjön.

Leif Sjökvist vid sin ögonsten Emma, en fraktbåt från 1904 som idag kör reguljära turer i Storsjön fyra 
dagar i veckan. En resa med Emma är det enklaste sättet att få njuta Storsjön från vattnet – en tur väl 
värd att rekommendera. Leif är både skeppare och driftansvarig på Emma.

Helene Nilsson har sin båt vid Trebohamnen och 
en stuga ute på en ö i Storsjön. 
   -Jag bor därute fyra månader om året och dags-
pendlar med båten in till jobbet i Sandviken. Här 
finns en fantastisk sammanhållning i båtklubben 
och Storsjön bjuder på en natur man aldrig blir 
mätt på, berättar Helene.

www.sandvikenssegelsallskap.com

Med den intuitiva, ljusstarka pekskärmen är det 
du som har kontroll. Anpassa ditt GO XSE-system 
med tillbehör för alltifrån musikströmning till 
motorövervakning och ekolod – sådant som gör 
alla dagar på sjön härliga.

 Skärm med flertryckningsfunktion

 Förberedd för ForwardScan®-ekolod

 Inbyggd GPS på 10 Hz

 Inbyggt GoFree™-wifi

 NMEA 2000®-motorgränssnitt

 Förberedd för SonicHub®2

SIMRAD-YACHTING.COM/GO

Vart du än ska kan du ta det lugnt och njuta av dagen med det lättanvända 
navigeringssystemet Simrad GO XSE.

Hämta och överför kartor, programvara  
och appar direkt till sjökortsplottern.

GO5 XSE GO7 XSE 

JUST GO.
Go With Confidence
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