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Ordföranden har ordet … 

 

Man kan nog säga att sensommaren och höst-känslorna är här. 
Och sedan undrar jag vart sommaren tog vägen? Det har inte 
blivit mycket båtliv i år, mest bryggsegling, dagsetapper och 
kortare färder till de närliggande öarna vid lämpligt väder. 
Låg på Knippla en vecka i slutet av augusti och väntade på bra 
Danmarksväder, men ledsnade och seglade hem för att kolla på 
Doobidoo - ett säkrare kort! Och drömde om scenerier som på 
bilden till höger. 
 
Klubben börjar vakna till liv och höst- och vinteraktiviteterna drar 
igång. Till exempel höstmötet den 4 oktober, bridgekvällar och 
planering för motorkursen i januari. Vi försöker utöka 
kännedomen om kursen med t.ex. annonsering i Roderbladet 
nummer 3, på hemsidan och ev. också i Torslandatidningen 
(inte klart när detta skrivs). 
 
Det som kommer att märkas mest i huset är vår satsning på energibesparande åtgärder  fortsättn. sid 2  
 

 
 

 

Dagordning –höstmöte 2012 

 
Mötets öppnande 
Godkännande av kallelsen 
Fastställande av dagordning 
Val av ordförande att leda mötet 
Föregående protokoll 
Rapporter 

Ekonomi 
Nya medlemmar 
Medlemsfrågor 
Övriga frågor 
Avslutning 

                                                            Festkommittén bjuder på kaffe med dopp 

 

   Om Du vill hyra klubbhuset ring Thomas H på tel. 0739-867620 
 

Kallelse till  HÖSTMÖTE  torsdag  4:e okt.  kl. 19.00  

 i klubbhuset 

Långsegling S/y LAZY  (Esa ock dottern Maria)         Maria                               Besök ombord 



 
 

Fortsättning ordföranden 
med hjälp av bidrag från Staden. Vi kommer att 
installera en värmepump för samlingslokalen med 
start av eget arbete med ett fundament/sockel för 
pumpen. Sedan installerar leverantören pump och 
anslutningar. Vidare kommer vi att isolera 
vindsbjälklaget med eget arbete under 
arbetsdagen i oktober. Materialet får vi bidrag för. 
Vi kommer också att byta ytterdörren vid 
huvudentrén som läcker in kall luft under höst och 
vinter. Även detta med bidrag.   
Bidrag. 
Beträffande bidrag har vi nu fått flera bra tillskott 
till vår ekonomi. Under året har vi fått 
aktivitetsbidrag, annonsbidrag, lokalbidrag för att 
driva/värma klubbhuset och anläggningsstöd som 
 

 vi får för våra energibesparande åtgärder. Känns 
väldigt bra med dessa tillskott till vår ekonomi som 
ger oss större handlingsfrihet i klubbhuset och för 
våra aktiviteter.  
 
Citatet 
Avslutar med ett citat från Strategiska 
Myndigheten; Avd. Fl. 
”Vi måste nu släppa en hel del kortsiktiga 
frågeställningar för att mera målinriktat satsa på 
våra spännande, hållbara framtidsvisioner med ett 
brett utvecklingsarbete baserat på mångfald, 
miljövänlighet, ekologi och som framdrivs av ett 
tydligt, dynamiskt ledarskap med ett stort mått av 
transparens.”                     Mvh Sivert

 

Klubbrapporter:      

 

Ekonomi  Sept 2012   

Det ekonomiska 
utfallet ser mycket bra 
ut så här långt. Vi har 
bl.a. fått lokalbidrag 
och aktivitetsbidrag 
från Idrotts och 
Förenings 

Förvaltningen genom Siverts och Sunes försorg. 
Planerna på energibesparande åtgärder 
fortskrider . Detta påverkar årets budget och  
därför kommer den att revideras och kommer  
 
 

troligtvis att presenteras på höstmötet. 
 

Medlemsavgifter 2012 
Medlemsavgift                      375 kr 
Skåp  375 kr 
Stort skåp  475 kr 
Kappseglingsklubben 75 kr 
Startavgift ny medlem 100 kr 
Nyckel  150 kr 
 
Kassören 
 

Vårmötet 12:e april 
Årets vårmöte den 12/4-2012 samlade 24 
deltagare som träffades under några timmar. 
Vår ordförande Sivert Jonsson hälsade samtliga 
närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
Sivert hade den smärtsamma plikten att informera 
om att vår mycket aktive medlem Lennart 
Gustafsson hastigt hade avlidit, det hölls 
därefter en tyst minut för Lennart. Sune nämnde 
några ord om Lennart och bekantskapen med 
honom sedan många år tillbaka samt de insatser 
och även enskilda insatser som han utfört i det 
tysta för klubben och alltid varit närvarande på 
möten, fredagsträffar, arbetsdagar, tisdagskvällar 
etc. 
Rapport om erhållna bidrag samt även om det nu 
inledda arbetet med energiförbättrande åtgärder 
och eventuell möjligheter till bidrag även för dessa 
kostnader. 
Sivert informerade om att han nu har blivit invald i 
Hamnföreningens styrelse som vi alla tycker är 
mycket bra! 

Sven Jarfelt är nu FSMK:s kontaktperson mellan 
oss och BKSS för samordning av senioraktiviteter 
etc. 
Gun B. informerade om den förestående loppisen 
och annonsering etc. samt att det behövs hjälp 
inför loppisdagen!  
Vår kassör Thomas W. som dessvärre låg 
”nedbäddad mellan lakan” men hade lämnat en 
ekonomisk rapport som väl ser betryggande ut, 
dock med en hel del obetalda medlemsavgifter 
etc. vid denna årstid (som vanligt). 
Thomas hälsade dessutom att 2012-års budget 
möjligen kommer att revideras med anledning av 
kostnader för beslutade energibesparande 
åtgärder och möjliga bidrag. 
På mötet invaldes två nya medlemmar: Stefan 
Werling samt Per Höglund. 
Det blev ett mycket givande vårmöte med 
åtskilliga rapporter och en del övriga frågor.                                                                                                                         
Mötet avslutades och samtliga närvarande 
serverades kaffe med dopp.     Sune 



 
 

 

 

Lennart Gustavsson     Minnesord  
 
Många av oss minns vår Lennart G som en 
arbetsam och en klubbaktiv som alltid ställde upp 
vad det gällde klubbstugans skötsel och han 
deltog alltid på våra arbetsdagar och angrep vår 
gräsmatta med smattrande klippare och gott 
humör. Kappsegling var inte heller främmande 
och själv gastade jag åt honom på flera 
”Framnäsvalsar”. Pris fick vi väl aldrig men 
Lennart var alltid en bra skeppare och det kom 

aldrig ett ont ord från 
honom även om  man 
råkade dra i fel ”snöre”!  
Nu får vi ej längre njuta av 
hans sällskap utan vi ber 
Lennart vila i frid och tänker 
på honom som den gode 
kamrat han alltid var! Vila i 
frid!     Ivan 

 

Lennart Ericson     Minnesord 
 
En äkta båtmänniska och Färjenäsare har gått ur 
tiden. En mycket positiv och hjälpsam glädje-
spridare, som vi kommer att sakna mycket.   
Älskade att hålla på med båtsnickeri och med det 
mesta inklusive klubbarbete, organiserade båt-
loppisar och var alltid med som försäljare, för 
prylar hade han gott om. Han hade många olika 
båtar och på Arendalstiden var det träbåtar. Stor 
kunskap om båtkonstruktion fanns och han 
jobbade en tid för Vindövarvet och hade en Vindö 
32 som han senare sålde till en FSMKare (Dick J).  

Han var också en 
skicklig musikant och 
spelade härligt 
svängigt på sitt 
dragspel och tidigare 
även på fester och 
tillställningar med 
Sture(red) som komp. 
och även på 
tisdagskvällarna i 
Klubbhuset. 
/Sture 

 

Båtloppisen   28:e april . 
För första gången var det nästan slagsmål om  att 
få hyra bord. Men då det kom några återbud löste 
det sig. Det var ett mycket varierat utbud t.o.m. en 
deckare i form av en debutbok. Men också båt-
grejer. 
Det var ungefär lika mycket publik som det brukar 

vara. D.v.s. vi önskar flera. Men vi önskar även 
fler som kan hjälpa till. Vi kunde inte ha fiskdamm 
fast vi har grejer. Jag ringde 17 samtal och fick 2 
st. som kom. Nu har jag tänkt lägga av såsom 
ansvarig för loppis och lämnar över till yngre kraft.     
Gun B 

 



 
 

 

 

Fler medlemmar. 
Vi har flera förfrågningar och nya medlemmar 
på gång. Men som vi sagt tidigare måste vi 
fortsätta våra aktiviteter för att öka och föryngra 
vårt medlemsantal. Exempelvis hade vi en 
temakväll med segling i Danmark i mars och en 
bridgekurs. Motorkursen är på gång. Vi vill också 
ha ett ”öppet hus” med snickeri och 

teknikkompetens vid vårrustning i hamnen, 
informationsträff om de nya sjökorten med nya 
symboler och träff med en genomgång/demo av 
GPS tekniken och dess användning. På grund av 
tids och resursbrist hann vi inte med alla 
aktiviteter; men det kommer ju en ny vår!      
Sivert 

 

Vårträffen 6:e maj 
 
Årets vårträff avhölls den 6/5 där vi tillsammans 
hade några trivsamma timmar på 
söndagsmiddagen, där ju klubben traditionsenligt 
bjöd på både något att äta och dricka! 
Det var få medlemmar som hade hörsammat  

inbjudan och kom till denna vårträff, vi kanske  
under året måste ifrågasätta om denna aktivitet 
har gjort sitt? Hur är det man säger ”allt har sin 
tid” – kanske vi har kommit dit som det ser ut ??       
Sune 

 

Våravslutningen den 1 juni ställdes in pga. dålig anslutning men gjordes om till en vanlig 

fredagsträff.  

Fredagsträffar har det blivit några under våren (bild från 4/5) och kultur på måndagar, samt 

tisdagar med bridge.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Båtplatser och vindkraftverk 
 
På vårmötet den 12 april ställdes frågan om 
möjlighet att låna ut våra båtplatser vid enstaka 
tillfällen, till exempel via samarbete med andra 
båtklubbar. Grefab meddelar att inga byten/lån får 
ske mellan hamnar eller klubbar. Detta 
kontrolleras också regelbundet på plats mot 
Grefabs register. Skälet är att undvika 
andrahandsuthyrningar osv.  
 
Vidare frågades om hur vi tänker agera mot de 

 tänkta vindsnurrorna som Göteborg Energi 
planerar att etablera i Hakefjorden. Jag har 
lyssnat med de andra hamnarna inom Grefab och 
i BKH styrelse och de har valt att inte var aktiva 
som en samlad förening. Skälet är bland annat att 
inte agera gemensamt för alla medlemmar, som 
förmodligen har olika uppfattningar i frågan. 
Resultatet har blivit en artikel i Roderbladet nr 3 
med bifogad info och länkar för den som vill 
engagera sig vidare i frågan.  Sivert 

 



 
 

 

 

BKH och Grefab. 
Det som pågår just nu är planering och 
budgetering för Björlanda Kile och övriga hamnar 
inom Grefab. En del punkter kvarstår för 2012 
som får föras över till 2013. Exempelvis 
traverser i mastskjulen och låssystem med 
nyckelbricka på dörrarna. BKH styrelse kommer 
att lämna in underlag för detta till Grefab.  
 
Jag har också deltagit på träffar med de andra 
hamnarna inom Grefab och med en 

styrelsemedlem för att föra fram synpunkter på 
tingens ordning. Till exempel att en bättre 
samordning behövs mellan hamnarna, 
prishöjningar - inte minst med tanke på de 
höjningar av standard och service samt 
gästplatser i hamnarna som planeras. Grefabs 
styrelse har haft planeringsdagar där jag hoppas 
att dessa frågor togs upp och jag avvaktar med 
spänning information om utfallet.    Sivert 

 

Medlemmar på Långfärder 
Följ gärna våra medlemmar som seglat iväg på 
längre seglatser. Känns väldigt lockande! 
Exempelvis Nina och Ola som ligger i Portobello 
(nära Panama) för att i slutet av september gå 
igenom Panamakanalen. Länk: http://sy-ninita.se/ 

 
Kolla också upp Esa och Maria som efter 1700 
NM ligger i Kap Finisterre i Spanien; med 60 NM 
kvar till den Portugisiska gränsen. Länk: 
http://www.sylazy.n.nu/     Sivert 

 

 
 
 
 

 
 
 

Esa och Maria före avresa i S/y Lazy 
besök i grannbåten Bloodshot                   

                 Nina och Ola i S/y Ninita 

http://www.sylazy.n.nu/


 
 

 

 

Bussresa i april med medlemmar från FSMK och BKSS. 
 
En trevlig bussresa gjordes i april med 50 
personer till Oslo med besök i Holmenkollen och 
sedan båtresa (DFDS) med fina utsides hytter till 
Köpenhamn med besök i en ovanligt påkostad 
Kyrka m.m. Tillbaka via Strandvejen till Helsingör 
och hem.  

Borney var en suverän reseledare och hade 
organiserat resan ihop med sin fru Inger. Flera 
sköna pausar med korv och kaffe avec’ .Hisnande 
historier berättades av Borney och Sune med 
flera,   /Sture 

 

 
 
 

Kappseglingsresultat från seglingar på Framnäs 2012 
 

                      
 
Manliga och kvinnliga Färjenäsmedlemmar 
avslutade årets kappseglingar i frisk vind. 
En kontroll i dagboken visar att de flesta dagar 
under sommaren varit blåsiga och jag tror att i år 
har 

seglingsdagarna varit färre för  väldigt många 
båtar.  
K6-cupen för herrar(där även damer finns med i 
båtarna) genomfördes enligt planerat däremot 
blev tre av fem planerade seglingar för damerna 
inställda.  

 

K6-cup Damer     K6-cup Herrar 

1   Nr 38   Tuli 1 Nr 38 Tuli 6      Nr 15      Freja 
2  Nr  9    Sunnan 2 Nr 25 Gripen 7      Nr 32      Drivved 
3 Nr 48 Suzanna 3 Nr 48 Suzanna 8      Nr 19      Gatt 
4 Nr 34 Eva 4 Nr 9 Sunnan 9      Nr 34      Eva 
   5 Nr 49 Matilda 10    Nr 2        Eian 
 
Gun-Britt 
 



 
 

 

 

Den försvunna masten. Saga med lyckligt slut! 
 
I våras gick ju vår högt värderade medlem, tillika 
trädgårdsmästare och allt i allo, Lennart 
Gustavsson helt plötsligt ur tiden. Kvar bland 
hans jordiska ägodelar fanns hans båt, en ytterst 
välskött Albin 57:a. Båten låg sjösatt och väntade 
på påmastning för att kunna ge sig ut på böljan 
den blå.  Lennarts svåger kontaktade klubben för 
att få hjälp med påmastningen. Första steget blev 
ju då att finna utrustningen, segel, stag, vant och 
mast för utan detta är det lite svårt att masta på. 
Stag, segel och vant hittades snart, men masten, 
var fanns den? Ett flertal klubbmedlemmar ställde 
upp och letade i olika omgångar igenom 
mastskjulen för att finna masten. Det fanns ju inte 
så många master kvar i skjulen, för de flesta båtar 
var redan sjösatta. Inte heller Lennarts båtvagn 

stod att finna! Själv var jag också i Kungälv och 
letade, för vi visste att han tidigare vinterupplagt 
där.  Det hela slutade med att Lennarts svåger 
satte in en annons i Blocket, och tro det eller ej! 
En Björlandamedlem läste annonsen, gick ut, 
kikade efter mast och båtvagn, hittade båda, 
ringde svågern, fick köpa båten som nu ligger 
påmastad och klar. Hur vi kunde missa att hitta 
den är en gåta för masten var ordentligt namnad 
och låg i skjulet närmast restaurangen. Vagnen 
stod utanför, litet undanskymd men också den 
ordentligt namnad.   
Nu är allt till rätta och vi kan tänka på vår Lennart 
men gott hjärta! 
 
Ivan 

 
 
 

Kommande aktiviteter   höst /vinter  2012-13 
 
 

Arbetsdagen   13 oktober  kl 10.00-14.00 
  

Hej på er igen, nu är det dags att ta tag i vårt 
klubbhus.  
Vad skall vi göra denna gång.  
Vi skall lägga på ny isolering på vinden. 
Byta några panelbrädor. 
Måla lite rött o svart utomhus. 
Vill också att vi tittar lite närmare på målning av 
panelen inne i lokalen. 

Röja inne i huset, slänga sånt som bara står o 
skräpar. 
Klippa gräset runt om huset. 
 
Så som vanligt ta med er verktyg. 
 
//Huschefen// 
 

MOTORKURS i januari 2013!    Sista anmälningsdag 1 december. 

 
Vi träffas i klubbstugan och planerar köra sju 
lördagar, med start den tolfte januari. Kursledare 
Gerard Eriksson. Som tidigare kommer vi att se 
över/renovera tre inombordsmotorer. 
Kursdeltagarna kommer själva att praktiskt få följa 
arbetet med motorerna. 
Behöver din motor översyn ev. renovering och vill  
 

vara med på kursen, hör av dig. 
Kostnad för medlemmar 1.200,-, för icke 
medlemmar 1.400,-. Max deltagarantal 12 
personer. Sista anmälningsdag 1 december. 

Anmälan till Thomas H - 0739/867620.            
Välkomna!                                                                                                      
Styrelsen 

 

Klubbens Bridgekvällar 
 
Klubbens bridgekvällar startade tisdagen den 
11 sept. kl 18.oo och var ju innan Klubbladet  
kommit ut, men vill du vara med så är du 
välkommen ändå!  Vårens bridgekurs gav ju en 

del nytt trevligt nytillskott, så vi välkomnar de nya 
och hoppas att vi ses i höst! Det är alltid kul med 
nya ansikten i klubben! 
Välkomna alla!     Ivan tel. 231169, 0732-445517 

 
 



 
 

 

 

AKTIVITETSLISTA  FSMK  höst/vinter 2012-13 
 
 
 04       Oktober      (torsdag)    Höstmöte,               kl. 19.00   i klubbstugan                                
 05       Oktober      (fredag)      Fredagsträff           kl. 19 .00   i klubbstugan                                            
13        Oktober      (lördag)      Arbetsdag *              i klubbstugan mellan kl. 10.00 - 14.00         
 02       November  (fredag)      Fredagsträff            kl. 19 .00   i klubbstugan                                                                                                               
 07       December   (fredag)     Fredagsträff, EXTRA   med glögg, pepparkakor m.m.     

                                                 (Ev. live) Julmusik   kl. 19.00     i klubbstugan                                         
 

2013                                                                                                             Kolla detaljer sid  7 

16        Februari     (lördag)       Årsmöte i klubbstugan kl: 15:oo                                                                                                  
                                                                             
Fler aktiviteter: 

Kolla motorkursen   sid 7 
 

Kulturkvällar tisdagar samt måndagar  kl. 18.00   
På tisdagar    kl. 18  Bridge se sid 7 

På måndagar kl. 18 Målning, Vi är tre som målar - Lilian Dahlberg, Anna-Lena Ohlin och Gull Arvidsson.  
Musikutövning för att ha lite kul, pröva sina vingar med lite visor och annat. 
Alla medlemmar är välkomna att deltaga i alla aktiviteter. 
Ring gärna om du har frågor! Titta gärna in, vi har kaffe (självkostn)..( i Klubbstugan). Välkomna!   Ring till 
Gull 58 16 08 eller Olava 55 21 93 (bridge)  .   

 
 
 


