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Husene er her set fra nordvest på stranden. Til venstre
det nye bådebyggeri og til højre det renoverede fiskepakhus. Modelbåden svarer i størrelse til en kystbåd på
11x4,5 meter.

Byggeproces
Tegningerne til bådebyggeri og havbådehuset (det nuværende fiskepakhus) er blevet
færdige, og projektet er indleveret til Miljøcentret i Aalborg til endelig godkendelse.
Thomas Højrup har lavet en lille model af
husene, og den vil senere kunne ses i redningshuset. Det næste stykke tid bliver den
brugt i forbindelse med myndighedsbehandling af projektet.
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Husene set fra syd. I hver ende af bådebyggeriet er en
port på 6x6 meter. I »fiskepakhusets« sydvestre hjørne
er der indgang til offentlige toiletter. Det er planen, at
de eksisterende toiletter ved parkeringspladsen nedrives og funktionerne flyttes over i det nye hus.
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Der er nu kommet svinerygge – det fine træstykke oven på lønningen op mod forstævnen – på Elbo.

Elbo: Søsætning 1. november
Lørdag 1. november bliver der vendt et nyt
blad i Han Herred Havbådes historie. Den
dag bliver kopien af den ca. 100-årige Elbo
søsat. Der er samtidig åbent i bådebyggeriet
kl. 10-15. Elbo er blevet malet flere gange,
motorkassen er færdig med instrumenter, og
beslagene, som Freddy har smedet, er blevet
galvaniseret og sat på plads. Der er kommet
lønningsoverligger og svinerygge, og masten
er så småt ved at tage form. Motoren er justeret og har i den anledning været afprøvet
inde i redningsstationen.

den skal endelig i vandet. Vi må så krydse
fingre for, at vejret er med os – så det kan
lykkes at få Elbo helt ud at sejle.

Elbo kommer ud af redningshuset tirsdagen
før, så skroget kan nå at suge lidt fugt, inden
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Freddy og Peter (th) i gang med de sidste finesser, før Elbo kan komme ud på stranden og suge lidt fugt før
søsætningen lørdag 1. november.

Spillet
På arbejdsdagen lørdag 20. september blev
bomwiren kørt på tromlerne i spilhuset.
Onsdag 8. oktober var alt endelig klar til, at
blokken kunne lægges ud i vandet. Freddy
og Peter havde koblet de forskellige længder
af robben sammen og lagt til rette på stranden, så de nemt kunne hives ud. Til blokken
var der fastgjort et enkelt kort stykke rob,
der er en tyk wire.

Det gik ikke helt nemt, for inden blokken
nåede helt ud på plads, gik den fast i bunden. Med hjælp fra Per med Goliat fra Thorupstrand, der i forvejen lå og fiskede med
snurrevod tæt ved, lykkedes det at få blokken på plads, så nu er spillet funktionsdygtigt igen.
Se flere billeder på www.havbaade.dk

Om morgenen kom båden Liv fra Thorupstrand med Jonny, Jan og Jesper. Først samlede de robben op ude i vandet, der var fastgjort til den svære kæde og ankeret. Derefter sejlede de mod land og trak i robben og
kæden, så den blev strakt mest muligt ud.
Da slæbebåden Thor lagde anker, kæde og
et enkelt stykke rob ud i august, kunne kæden og robben ikke strækkes helt ud, fordi
Thor ikke kunne gå så tæt til land.

Økonomi
Desværre må vi væbne os med tålmodighed,
før vi kan forvente endeligt svar fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, der behandler
Vækstforums indstilling af penge til Han
Herred Havbåde.

Jammerbugten
Næste projekt i redningshuset er restaureringen af Jammerbugten. Desværre er den
også temmelig ringe, så det er heller ikke
meget af skroget, der kan bruges. Peter har
valgt at klæde den op i lærk ligesom Elbo.

Bådelag
Der er holdt et første møde med dem, der
særlig gerne vil sejle med Elbo og være med
i bådelaget omkring den.

De mange robstykker blev derefter trukket
ud af Liv, og til sidst var det blokkens tur.
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8. oktober 2008: Båden Liv fra Thorupstrand på arbejde for at få spillet gjort klar til søsætningen af Elbo.
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Lørdag 1. november er det tanken at alle de,
der har meldt sig til et bådelag og nu gerne
vil starte med Elbo, kan mødes og aftale
nærmere om, hvordan vi planlægger det
bedst muligt, så flest muligt kan få glæde af
den.
Interesserede kan fortsat melde sig hos
Pipsen på pipsen@havbaade.dk eller telefon
20 70 08 70.

HUSK!
Åbent hus i bådebyggeriet
Slettestrandvej 158
lørdag 1. november 2008 kl. 10-15
i anledning af Elbos søsætning.
Nyt åbent hus igen lørdag 6. december.
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