Sjösättning för MaJa i Gunnebo

MaJa lyfts försiktigt upp med kranen. Ägarna Mats
och Jane Rasmusson håller ett vakande öga på
lyftet. Staffan Johansson sköter kranen. Foto: Lena
Dahlberg

Allt gick vägen även denna gång och Rasmussons kan njuta av ännu en båtsommar.
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Dåligt väder stoppar inte den som är båtfrälst
Efter att ha tvättat, målat, vaxat och polerat är det så äntligen dags för Rasmussons att sätta MaJa i
vattnet. En Albin 25:a som ska ligga i Blankaholm i sommar.

GUNNEBO
Så tidigt som möjligt och så sent som möjligt. Det är Mats och Jane Rasmussons målsättning när det gäller sjösättning och upptagning. De är hängivna
motorbåtsägare sedan fem år tillbaka och vinterförvarar MaJa hos Gunnebo
Båtsällskap.
– Sedan får hon ligga i
Blankaholm i sommar, när
vi inte är ute förstås, och
det är vi så mycket det bara
går.
Bengt Jonsson är inte redo att lägga i än. Först ska han
laga aktertoften.

Kö till plats
Staffan Johansson är den som sköter kranen. Han är sekreterare i
Gunnebo Båtsällskap och lägger många ideella arbetstimmar vid båtoch bryggplatsen intill Verkebäcksviken.
Förste kranförare Staffan Johansson, engagerad i Gunnebo Båtsäll– Vi är en liten klubb med cirka 120 medlemmar. Nästa år firar vi 80 år. skap sedan många år tillbaka.
Många kommer från helt andra orter än Gunnebo: Vimmerby, Västervik,
Stockholm och Linköping är några exempel.
– Just nu är det kö till bryggplatserna, därför förvarar en del sin båt här men har den vid brygga på annan ort.

Rejäla kranar
Bryggorna är bekostade av Gunnebo Bruk och byggda av militären 1958, berättar Staffan Johansson.
– Då fanns det även en badplats här som Västerviks kommun och Gunnebo Bruk stod för. 1958 överlät bruket anläggningen till båtsällskapet mot att vi skötte den. Det finns ett 30-tal båtplatser under tak och ungefär lika många ute under
presenning. Traktor, båtlyftkran och mastkran finns också i klubben.
– Vi vill hålla det i den här storleken och sköta det på ett bra sätt. Det är viktigt att hålla nere kostnaderna.
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