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Polstjärnäns vä
Det planerade varvsbesöket som
enligt Transportstyrelsen skulle
utföras före maj månads utgång,
blev framflyttat i 14 dagar p. g. a.
att Kållandsö Varv inte kunde ta
emot oss vid tidigare avtalat datum.
Söndag den 10 juni avgick vi med
Polstjärnan kl. 8 och ankom till varvet kl. 14:30. På måndagen dockades vi in i torrdockan och började
genast med högtryckstvätt av skrovet. Bild 1 + 2. Propellern dras
loss och Cederwallsboxen demonterades. Rodret och hjärtstocken
lyfts av inför axeldragning och inspektion. Bild 3.
Målning av vattenlinjebältet,
skrov och bättringsmålning av
bottenfärg påbörjades. Bild 4.
Demontering av mellanaxel för att
frigöra propelleraxeln för inspektion utfördes av vig yngling i
klaustrofobisk arbetsmiljö. Bild 5.
Hjärtstocken till rodret riktades
med hjälp av varvets hydraulpress.
Bild 6.
Propelleraxeln, Cederwallsbox,
hjärtstock, roder, ekolodsgivare
blev efter åtgärder godkända av
inspektören. Diskussioner om
bottenplåtars och barlasttankars
beskaffenhet hölls i vänskaplig
atmosfär. Vi kom överens om att
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omedelbara åtgärder inte behövdes, men något måste göras
inom de närmaste tre åren. Bild
7.
Under hela varvsvistelsen har vi
varit väl bemannade och hann
med alla planerade egna arbeten. Dessutom har vi haft trevligt
tillsammans. Ett bra förarbete,
planering, inköp och tillagning av
alla måltider har bidragit till att
besättningen har mått utmärkt
bra hela tiden.
Onsdagen den 20/6 fick vi besök
från Vänermuseet, Museichefen
Ida Billvén och 4 st av personalen. Vi visade Polstjärnan och
berättade om ÅSP och de om sin
verksamhet. Trevlig bekantskap
som vi vill hålla vid liv.
Vi dockade ut den 2 juli och hade
en lyckad hemresa den 5 juli.
Tack till alla medlemmar som har
deltagit i hela projektet. Tack till
AB Cederwall för renovering av
Cederwallsboxen. Tack till varvsägarna med personal för ett väl
utfört arbete och för ett generöst samarbetsklimat. Bild 8.
Trissan & Chiefen
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Funderingär kring ett ärsskifte
Ett år går fort, snart nytt år igen. 2019 skall bil ett riktigt jubelår då Tingvalla fyller 100 år
och Polstjärnan fyller 90 år. Fartygen är iordning, kolboxarna fyllda och nu hoppas vi på bra
väder och många turer.
Ett stort tack till alla medlemmar, bidragsgivare och sponsorer. Sist men icke minst till alla
som har jobbat på varvet på kajen och som besättning.

GOD JUL OOH GOTT NYTT ÅR

Bo Vadman Larson. Ordförande

Nägrä äv de ärbeten som utforts pä bätärnä och käjen i hemmähämnen

Styrhytten till Lusten VI målas.

Vintertäckningen på Polstjärnan nedmonteras.

Pannans ena eldrör med nya roster och eldbrygga.

Polstjärnans vedspis med nymurat inrede.

Vintertäckningen på Tingvallas akterdäck nedmonteras.

Säkerhetsövning, med ”man över bord” och brandbekämpning
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Polstjärnans skorstenstopp målas.

Skorstensmärken putsas och nymålas.

Tillverkning av pallbockar.

Packning avlägsnas från pannans lägre manlucka.

Reparation av inbrottsskadad dörr till lotsinspektörshytten

Livflottarna lyfts ombord.

Ankarkättingen dras ut för kontrollmätning.

Test av nödstyrningsutrustning.
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Sommärens turer med Polstjärnän
På grund av det tvingande och försenade varvsbesöket, blev turerna inte så många. Här är bilder från
några av dem.
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Senior Swing Seven spelär ombord pä Polstjärnän i Inre hämn
Den årliga konserten i Inre
hamn, på något av våra fartyg,
har blivit en uppskattad och välbesökt tradition.
Parasollet över orkestern var i år
inget regnskydd. Det var en förutsättning för att mannarna
skulle överleva den intensiva
värmen.

Deltägärnä i Flottningsbåtens dag här sämläts vid vär käj
Deltagara i konvojen av flottningsbåtar hade inbjudits att
besöka vår kaj i Lambergskanalen. Tyvärr kunde vår båt,
Norsälven I ej deltaga i år på
grund av reparationsarbeten.
Besättningarna åt lunch och
guidades runt på vår kaj och i
våra båtar.
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Äntligen en storre rästlokäl
Vår rastlokal på kajen har länge varit för trång. Vi har länge sökt efter en lösning, men inte hittat något
som passade tillgängligt utrymme och vår ekonomi. Men nu har det löst sig. Den ideella föreningen Värmlands Bussveteraner erbjöd oss att gratis få ta hand om en raststuga de inte använde. Ett erbjudande vi
mottog med mycket stor tacksamhet. Stugan behövde en ny takkonstruktion, som vi själva fixat till.

Den ”nya” stugan lyfts in på kajen.

Virke anskaffas och takstolar tillverkas.

Takstolarna monterade.

Plåten läggs på.

Nockplåtarna monteras.

Stugan nästan färdig. ”Bara” inredningen återstår.

Tfn: 070 233 63 88

Ångbåtssällskapet Polstjärnan
Våghusgatan 6
652 21 Karlstad

E-post: info@polstjarnan.nu
Hemsida: www.polstjarnan.nu
Plusgiro 77 11 74-0
Bankgiro 5306-4457
Medlemsavgift 250:-/år
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