Öde och tyst i väntan på kommande sommar, småbåtshamnen med Perrickranen som Gunnebo
Båtsällskap reste 1994. | Bild: IR-FOTO/ILKKA RANTA
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Gunnebo Båtsällskap är en livaktig förening med
FAKTA Historik
115 medlemmar,
cirka 70 av
medlemmar
Gunnebo
Båtsällskap
ärdessa
en livaktig
förening med
FAKTA
Lite axplock ur historiken om Gunnebo
kom
på
jubileumsfesten
i
Gunnebo
Folkets
hus.
På
115 medlemmar, cirka 70 av dessa medlemmar
Båtsällskap,Historik
september 1936 hölls ett
schemat stod välkomsttal, mat, hemlig underhållning
sammanträde
för bildandet av föreningkom
på jubileumsfesten
i Gunnebo
Folkets hus. På
samt dans
till Schlagers orkester
från Vimmerby.
Lite samma
axplock ur
om
en, 21 oktober
år historiken
hölls ett konschemat stod välkomsttal,
mat,med
hemlig
Båtsällskap,
En som varit
sedan
stituerande Gunnebo
möte med
Gunneboseptember
Motor1936
hölls ett sammanträde
är Lennart
båtssällskap.
Inträdesavgiften
var då för
en
underhållning samturminnes
dans tilltider
Schlagers
orkester
bildandet av föreningen, 21
krona, årsavgiften för 1937 fastställdes
Jönsson Gunnebo. Det är 39
från Vimmerby.
oktober samma år hölls ett
till två kronor per medlem, mellan åren
eller 40 år jag varit medlem
konstituerande möte med
1939 till 1946
var verksamheten mer
i båtsällskapet, mestadels
Gunnebo Motorbåtssällskap.
eller
mindre
nere.
1948 byggdes
en krona,
slip,
En som varit med sedan har jag skött ”klubblokalen”
Inträdesavgiften
var då en
antalet
medlemmar
var
då
37
stycken.
årsavgiften för 1937 fastställdes
kajutan,
städat och så kring
urminnes tider är Lennart Jönsson
Gunnebo.
En stor händelse
byggandet
av nya
till två är
kronor
per medlem,
området vid båtplatserna,
småbåtshamnen
1958,
Ingenjörstrupper Det är 39 eller 40 år jag varit medlem i båtsällskapet, mestadels har
mellan åren 1939 till 1946 var
konstaterade Lennart. Flyi Eksjö svarade
för bygget
mer eller
mindre
jag skött "klubblokalen" kajutan, städat och så kring området vid na vid ING 2verksamheten
tetygen i föreningen är blandat, det finns segel och
i
samråd
med
dåvarande
Gunnebo
Bruk
nere.
1948
byggdes
en
slip,
båtplatserna, konstaterade Lennart.
motorbåtar, berättar ordförande Tommy Adolfsson.
då 37
antalet
AB. Åren rullar
på medlemmar
och undan var
för undan
stycken.
Enbåtplatsen,
stor händelse
är
Han berättar även att verksamheten är jämn med
sker förbättringar
vid
1994
införskaffas en lyftkran för båtupptagen del festligheter under året men föreningen lider
ning. Under slutet av 1980 talet är flera
av hög medelålder. Lite av stagnation är det, många
av föreningens dåvarande ungdomar väl
gör numera korta dagsturer med sina båtar, men det
framme i Svenska Funboardcupen.
är väl trender som styr, som i allt annat tror Tommy
Adolfsson.
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