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ÅNGTRYCKET 
År 2022  Nummer 1 

Information från Ångbåtssällskapet Polstjärnan 

S/S Polstjärnan på väg till vinterhamnen vid Lambergskanalen efter avslutningstur 12 september ut till Märrholmen och åter. 

Efter seglationen så vidtar höst-och vinterarbeten som alltid. Även så detta  

pandemiår. Uppgifter som isolering, frostsäkring, tömning av diverse tankar plus 

kölsvin ska öppnas och slamsugas.  

Pannan rengöres, täckning av styrhytt och bryggvingar.  

Vi står i vinter inför ett antal större externa jobb. Säkerhetsventilen har redan de-

monterats och skickats för renovering och därefter provtryckning ”i bänk” ex-

ternt, VTM ventilservice i Motala. Pannan ska delvis isoleras av, ”för inspektion 

och sprickindikering av långskarv”, på styrbords sida och utförs av KIWA.  

Båda jobben är krav från de som kontrollerar och godkänner våra tryckkärl. 

Innan seglation 2022 måste Polstjärnan upp på varv, vilket sker månadsskiftet 

maj-juni.  
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Styrelsen i Ångbåtssällskapet Polstjärnan vill önska er en god fortsättning på 2022. 

 
Vi kom äntligen i gång med våra körningar vid halvårsskiftet 2021. Styrelsen beslutade inför säsongen att 
reducera antalet ombord till max 50 varav 40 passagerare och 10 i besättningen. Detta för att överhuvud-
taget kunna hålla avstånd ombord med tanke på Covid-19.  
 
2021 har varit ett tufft år för oss men vi har klarat av det på ett utmärkt sätt, trots reducerat antal  
körningar. Även under första halvan av året fanns några utgifter kvar som vi inte kunde påverka oavsett 
körning eller inte. Som tur är har vi haft våra medlemsintäkter kvar under 2021 vilka vi hoppas att få  
ta del av under 2022. Utöver detta  olika typer av bidrag och stöd från sponsorer.  
 
Då inga körningar gjordes i början av säsongen, fortsatte arbetet med Polstjärnan plus de övriga fartygen. 
Dessa arbeten har oförtrutet pågått vid kajen under hela året och det gör att Polstjärnan kommer att  
vara i ett strålande skick inför kommande säsong. Även om vi ligger still kräver våra, till åren komna,  
skönheter ständig tillsyn, rostknackning, målning, reparation, service av panna och maskin, däck mm. 
Varje tisdag, torsdag plus vissa helger har ett antal medlemmar varit på plats vid Lambergskajen och 
utfört ett antal aktiviteter. 
 
Allt vårt ideella och frivilliga arbete har skett på ett ”Coronasäkert sätt” med avstånd till varandra och det 
är naturligtvis helt frivilligt att delta i detta arbete.  
Vi lyckades få till ett Coronasäkert årsmöte 2021, vilket har varit positivt för oss när det gällde att söka bi-
drag från olika ställen under detta år.  
Styrelsen har haft få styrelsemöten, då många tillhör riskgruppen, men vi har ändå jobbat för en kom-
mande framtid på olika sätt.  
 
Vi har varit några i styrelsen som ”har jagat pengar” i form av olika bidrag, fonder, kulturstöd.  
Nedan redovisar vi med glädje de tillskott Ångbåtssällskapet Polstjärnan erhållit: 
149 500 kr från Karlstads Kommun. 
200 00 kr från Riksantikvarieämbetet 
19 000 kr från olika håll i mindre poster. 
Dessa bidrag är mer eller mindre öronmärkta för det kommande varvsbesöket under maj/juni. 
Arbete med att söka pengar är en kontinuerlig process som pågår kontinuerligt.  
 
Vi ser fram emot ett 2022 med stor förväntan och optimism, att vi får behålla er som medlemmar. Även 
att Polstjärnan ska synas mer på Vänern och i Inre Hamn där vi också hoppas att få vara kvar under kör-
perioderna framöver. Förhoppningen vi har är att Coronapandemin har släppt sitt grepp om oss alla så att 
Ångbåtsturerna kan fortsätta 2022.  
Vi bifogar även inbetalningskort för året, där inbetalning av Medlemsavgift och bidrag kan ske på olika 
sätt, Swish, Bankgiro och Plusgiro. 
 
Betalning av medlemsavgift, bidrag, etc, via QR-kod är också möjlig. www.polstjarnan.nu  
Ångbåtshälsningar från Styrelsen 

 

Dessa QR-koder kan användas för betalning av medlemsavgift 

via Swish. Öppna din Swish-app på telefonen och klicka på 

Scanna QR-kod. Sikta in dig på rätt QR-kod och genomför 

betalningen som vanligt. 

Vid manuell betalning är numret: 1235350947  

Enkelt medlemskap  

1 vuxen (250 kr) 

Familjemedlemsskap  

2 vuxna (350 kr) 

http://www.polstjarnan.nu
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Utdelning av Stimulanssstöd 2020 

Utdelning av Stimulansstöd för 2020 från Karlstad 

Kultur och Fritidsnämnd.  

Rent praktiskt delades det ut i maj 2021 av  

Karin Karlsson t.v. och Kultursekreterare                    

Birgitta Collvin.  

Ännu ett bevis på vår kulturella gärning med fartyg 

och båtar.  

Följdes av fika på med smörgåstårta på kajen. 

Provkörning av maskin 8 april 

Leif Hassel och Jan Carlsson har eldat upp tryck i 

pannan och provkör maskin för första gången  

sedan 2019. 
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Säkerhetsövning - Dennis K håller genomgång av säkerhetsorganisation.  

Alla är involverade i brandövning och man överbord där Peter S räddar Erik R som agerar nödställd. 

Vårrustning - Slipning av styrhytt inför fernissning av Olle D och mässingputs Peter H. 
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Chartertur 21/8 - Från Ångbåtsbryggan på Långholmen med mycket nöjda passagerare. 

Delar av besättningen samlade på långbänken. 

En trio från Byssan bestående av Gunilla, Marja och Marianne. 
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Nya fall till livbåt 

Håkans lastbil hämtar kol 

Förberedelser för vintern 21-22 

En av tre nya infotavlor vid Lambergskajen 

Horst K grillar hamburgare på säsongsavslutningen 

Fören julgransprydd. Ett ”måste” ombord runt jul. 
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Fyra av de under åren aktiva medlemmarna lämnade oss under 2021.  

Frid över deras minne. Tack för allt ni gjort för Ångbåtssällskapet Polstjärnan. 

Bertil Haag  
vid en av turerna, med avgång från Lambergskanalen. 

Göran Salomonsson  
på Ångbåtsbryggan på Långholmen.  

Hasse Hartman med på medlemstur sommaren 2021 .  

Eje Andersson med på en allmän tur 2021, tillsammans med Lily, dotter och måg. 
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Ångbåtssällskapet Polstjärnan ÅNGTRYCKET 

Våghusgatan 6 652 21 Karlstad Ansvarig utgivare: Bo Wadman Larson  

Telefon: 070 233 63 88 Medlemsavgift: 250 kr /år Redaktör: Styrelsen 

Plusgiro: 771174-0  Familjemedlem: +100 kr /år E-post: info@polstjarnan.nu 

Bankgiro: 5306-4457  Swish nr: 123 535 0947  Hemsida: www.polstjarnan.nu 

STÖD ÅNGBÅTSSÄLLSKAPET POLSTJÄRNAN 
Köp Restaurangchansenhäftet, eller skrapkoder till vår app. 

Fullmatade med bra erbjudanden på mat och shopping: 

Ät 2 och betala för 1. Upp till 50% rabatt på shopping! 

Hela 130 kronor/sålt häfte eller app går direkt till föreningen! 

 

260 kr 

Du kan ”swisha” direkt med hjälp 

av QR-koderna (välj QR-kod med 

APP eller HÄFTE beroende på vad 

som önskas), eller kontakta oss 

via kontaktuppgifter nedan så 

hjälper vi dig att stötta oss med 

Restaurangchansen 


