
 

Meget gode planer for en nødvendig 
oppgradering av båtnaustet er presentert 
Nå blir det mye dugnad fremover ☺ 
 
På onsdagstreffet til veteranene var nestleder i Stavanger Roklub Hanne Kruse 
Rasmussen innom og presenterte planer for en helt nødvendig oppgradering av 
båtnaustet. Og dette vakte begeistring. Det er svært mye som skal gjøres og det 
vil kreve ekstra stor innsats fra mange i klubben. 
 

Og taktisk var det vel derfor Hanne først 
var innom veteranene i håp om at de 
kan bidra mye med «dagtids dugnad»?   
 

De som var tilstede sendte en stor takk 
til Hanne og folkene i Link Arkitektur for 
meget gode og detaljerte planer. 
Oversiktlig rom for rom med fargevalg 
og utførlige arbeidsbeskrivelser på hva 
som skal gjøres. 

 

Det er nå ca 17 år siden vi flyttet inn i båtnaustet 
på Stokka, etter «11 års kamp» med 
reguleringsplaner og tillatelser. Tomt ble tildelt i 
1995, men året etter måtte en nesten gi opp etter 
innsigelser fra Fylkesmannen. Men i mai 1997, 
etter to nei, sa Fylkesmannen ja til planene om 
hus ved Store Stokkavann og «klubben får lov til 
å sette opp et naust». Torsdag 26.juni 1997 
vedtok Kommunalstyret for byutvikling enstemmig og uten diskusjon at Stavanger 
Roklub får bygge båtnaust. Og senere i oktober ga både formannskap og bystyre 
grønt lys, og en kunne begynne å søke om byggetillatelse. Over vises en tidlig 
tegning som måtte endres, bl a måtte balkongen og vinduet til venstre fjernes. 
 

Men etter 17 års bruk og kun økonomi til vedlikehold av det aller nødvendige, er 
det nå virkelig på tide med en større oppgradering. Offentlige tilskudd har ikke blitt 
gitt til slikt arbeid, så nå håper en på stor «giver glede» blant medlemmene og 
positiv dugnads innstilling slik at SR kan fortsette å tilby «gode muligheter for alle»  
 

     --------------------------------------------------------------- 
 

Nestleder Hanne Kruse Rasmussen benyttet 
også anledningen til å overrekke en rose til 
æresmedlem Svein Åge Johnsen som fylte 77 
år på selveste kvinnedagen.  
 

Svein Åge var formann i klubben da vi bygde nytt 
klubbhus i Strømvik, og har nå sagt seg villig til 
være koordinator for en del av dugnadsgjengen 
fra veteranene. Takk Svein Åge ☺ 


