
 
 

 
 
  
           

                     -bladet 

               --  

 
 

 
 
 
   

                  
   Klubbens Postgiro 628609-0                                               Nummer 98       Jan    2013 
 

Ordföranden har ordet … Det framtida båtlivet – för vem? 
 

En artikel i GP den 5 november beskrev de långa 
väntetiderna för en båtplats i Göteborg. 7 000 
köar för en båtplats och väntetiden beräknas till 
uppemot 15 år. Men det finns nästan ingen mark 
kvar att bygga på och utbyggnationen konkurrerar 
med behov av nya bostäder. Fastighetskontoret 
prioriterar bostäder. Möjligen kan s.k. stackning – 
förvaring av mindre båtar i en typ av garage tills 
de behövs i sjön– bitvis avhjälpa situationen. 

I samband med den nya inriktningen med 
förtätning i stället för expansion väljer Grefab att 
rekrytera en ny vd i stället för Peter Hartzell, för 
att mer förvalta det befintliga beståndet. 
 
Artikeln beskriver också att ett föreslaget arrende-
avtal med Göteborgs Stad kommer att innebära 
en höjning av Grefabs arrende …forts sid 2

 

 
 
 

Förslag till dagordning 
 
Mötets öppnande  Val av styrelsesuppleanter  
Godkännande av kallelsen  Val av två revisorer 
Fastställande av dagordning Val av övriga funktionärer 
Protokoll och rapporter Val av övriga funktionärer 
Val av ordförande att leda årsmötet Fastställande av budget och avgifter för 2013 
Verksamhetsberättelse för 2012 Medlemsfrågor 
Revisionsberättelsen för 2012 Mötesdagar för 2013                              
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen Övriga frågor 
Val av ordförande  Avslutning 

Val av övrig styrelse  Festkommittén bjuder på kaffe med dopp
  

Årsfest!  med Quizz!    Efter årsmötet kl 18.30  Grinden stångs 19.00   
Vårt årsmöte står inför dörren och som vanligt avslutar vi verksamhetsåret med vår traditionsrika årsfest! 
 Anmäler dig  till festen gör du senast  10 februari på tel 231169 (Ivan) eller 201381 (P-O) Detta är viktigt, 
för vi måste kunna planera åtgången på maten som serveras och efteranmälningar en eller två dagar innan 
är inte uppskattat för det bli ett j-a åkande för att komplettera inköpen.  läs vidare sid 2 

Kallelse till  ÅRSMÖTE  lördag  16:e Februari  kl. 15.00  

 i klubbhuset 

 Bilder från långseglarna Nina och Olas loggbok, senaste position  Panama, och hälsade:   Feliz Navidad!     



 
 

Vidare om årsfesten 
.I år ordnar festkommittén en Medelhavsbuffè 
som vi tror blir mycket bra. Vår P-O Södervall 
grejar en frågequizz som underhållning och 
dricka blir det också i form av välkomstdrink och 
bordsdricka. 

 
Allt till självkostnadspris. 

Välkomna!  OBS! Grindarna stängs kl 19.00 

Det finns flera som har nyckelbrickor så att 
komma ut med bilen är inga problem. 

 

 
Fortsättning ordföranden 
… från två till elva miljoner per år under en 
tioårsperiod, vilket innebär en rejäl prishöjning för 
båtägarna. Avgifterna kommer att trappas upp. I 
snitt höjs de med 4,8 procent nästa år och 
båtplatser i sjön kommer att höjas mest - med sju 
procent – enligt Arne Lindström (V), 
styrelseordförande i Grefab. Arne Lindström 
nämner också att Grefabs priser ligger på en 
mellannivå men nu kommer att klättra en bit 
uppåt. 
Vi båtägare får väl avvakta och se hur den relativt 
nykomponerade styrelsen för Grefab med en ny 
vd och en ny driftschef kommer att styra 
inriktningen och utvecklingen av hamnarna.  Även 
frågan om kommande prishöjningar. Från 2001 till 
2008 har kostnaden för min båtplats stigit med i 
snitt 9 procent per år. Från 2009 till 2012 med 8,6 
procent per år. (Höjningarna inkluderar sådana 
kostnader som lagts ovanpå båtplatshyran, t ex 
avgifter för belysning, parkering och tunga båtlyft, 
samt momsen för uppläggningsplats som tillkom 
2005.) 
Detta samtalsämne är tyvärr mycket populärt 
mellan oss båtägare och vi är många som 
funderar på varför dessa stora höjningar görs, vad 
vi får för pengarna och om vi kommer att kunna 
ha kvar båten. Bara för att man har båt är man 
inte en ytterst välbeställd person som kan klara 
vad som helst. Dessutom har efterforskningar 
visat på att arrendehöjningen i sig bara är mellan 
100 och 150 kronor per år och båtplats. Detta 
motiverar inte sju procent! 
 
Vidare anger Arne Lindström i artikeln i GP att 
Grefab ligger prismässigt på en mellannivå. Detta 
stämmer inte. Sweboat – båtbranschens 
riksförbund – gjorde 2011 en kartläggning av 
kommunala avgifter för en båtplats. 
Kartläggningen visar på mycket stora skillnader 
mellan kommunerna; från några hundralappar till 
upp emot 5 000 kr. Göteborg var inte med 
(svarade inte), men när jag lägger in priset för min 
båtplats i sjön för Björlanda Kile hamnar priset i 
det övre häradet. Enbart 9 av 57 hamnar är 
dyrare, som till exempel Sotenäs, Värmdö, Tanum 
och Stockholm. 
 
I andra branscher och verksamheter gör man en 
s.k. benchmarking för att ta reda på hur effektiv 

den egna verksamheten är jämfört med andra; 
baserat på olika nyckeltal. Jag tror att detta skulle 
vara mycket intressant för att lära hur väl den 
egna hamnen jämför sig med andra. Säkert finns 
det möjligheter till förbättringar. 
  
Även om begränsningar finns för att bygga nya 
hamnar i form av mark och projekteringstider tror 
jag att Göteborg behöver kunna visa upp 
möjligheter till ett attraktivt båtliv. Västkusten är ett 
starkt varumärke. Vi skall ju växa och attrahera 
fler medborgare. Då behövs tillgång till båtplats till 
ett rimligt pris. Inte bara bostäder.  
 
Grefab har i Roderbladet annonserat om 
”Välkommen till framtiden” som bland annat 
innebär gästvänliga hamnar med utökad service. 
Många som har båtplats hos Grefab känner här 
en oro till en ”lyxigare service” som man inte är 
beredd att betala för. Man vill ha en enkel plats att 
knyta fast båten vid. Inget extra-extra. Möjligen 
kan det kanske gå att försöka differentiera 
båtplatser och kanske även olika hamnar, så att 
de som vill ha budget/ekonomiklass resp. lite 
mera business/första klass kan välja plats/hamn 
därefter. 
Det var många frågor, synpunkter och få svar. Se 
detta som ett referat och en lägesrapport. Vi får 
återkomma lite längre fram när styrelsen har 
kommit längre i sitt arbete med strategi, 
rekrytering och inriktning. Jag hoppas att vi inom 
ramen för denna nydaning kan samla våra 
hamnar till ett samrådsforum för att därmed bilda 
en samlad samtalspart med Grefabs ledning; 
fokuserat på vad vi som kund tycker är viktigt att 
prioritera. Exempelvis utveckling, prioriterade 
projekt/åtgärder och en sund prissättning.   
 
Mvh Sivert

  
 
 

En bild när jag tröstar mig efter en regnig 
västkustsommar vid en golfbana utanför 
Barcelona.       Sivert 



 
 

 

 

Klubbrapporter:      

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FSMK 2012. 

 
Möten 2012: Årsmöte 18/2, vårmöte 12/4, 
höstmöte 4/10, dessutom har styrelsen avhållit sju 
möten såsom: budgetmöte, styrelsemöten samt 
övriga möten under verksamhetsåret. 
Det fanns vid årets slut 102 medlemmar i klubben. 
 
Kurser och aktiviteter: Årets planerade 
motorkurs ställdes in med anledning av för få 
anmälda deltagare. 
Under året har en bridgekurs med extern lärare 
genomförts med ett tiotal deltagare. 
Även en intressant temakväll om att segla i 
danska farvatten genomfördes under våren och 
samlade ett tjugotal deltagare.  
Loppmarknad: denna aktivitet avhölls den 28/4 
och det blev även i år mycket lyckat, ett tack till 
Gun med flera som håller i trådarna för denna 
aktivitet. Gun har dock under året som gått 
aviserat att någon annan bör ta över ansvaret för 
denna aktivitet. 
Vårträffen: avhölls den 6/5 och samlade denna 
gång alldeles för få deltagare, de som kom hade 
dock mycket trivsamt under några timmar. 
FSMK-bladet: Under 2012 har bladet utgivits med 
tre nummer, ett tack till samtliga som bidragit med 
material etc. Åter ett stort tack till Sture som även 
detta år har sammanställt allt material till bladet 
(fortsatt med kort varsel och tidsnöd) och att 
klubbladet fortsatt håller mycket hög kvalitet.  
Klubbseglingar: Seglingen om ”Fritzarns pokal” 
som i år återigen vanns av Ingemar Fredriksson. 

Seglingen om ”Gunnar Ekas” pris vanns av Kent 
Andreasson med båten Freja.   
Arbetsdagarna: har även under detta år samlat 
ett antal medlemmar som tillsammans har utförts 
en hel del arbeten med och kring klubbstugan. 
Det är fortsatt Stefan som håller ihop denna 
verksamhet och ser till att det blir mycket gjort ! 
Kulturkvällarna: har som vanligt träffats (numera 
på måndagar) under trevliga former. 
Bridge: spelas på tisdagar där Olava och Ivan 
håller det hela igång. 
Festkommittén: har återigen varit mycket aktiva 
under 2012, det inleddes med en klubbfest i 
januari och fortsatte under året med ytterligare 
arrangemang och tillställningar. Det blev även en 
avslutande fredagskväll med glögg i december. 
Återigen ett stort tack till festkommittén för det 
stora engagemang som nedlagts under året. 
 
Styrelsen: vill till sist framföra ett stort tack till alla 
de medlemmar som på olika sätt bidragit i 
klubbens arbete under året. 
 
Styrelsen för FÄRJENÄS SEGEL & 
MOTORBÅTSKLUBB överlämnar härmed 
verksamhetsberättelsen. 
 
GÖTEBORG i januari 2012-12-30 
 
 STYRELSEN 

 

 

 
 

Rolf Ahrenstedt in memorium 
 

I december månad fick vi det tråkiga beskedet att 
vår mångårige medlems, Rolf Ahrenstedt, tid här 
på jorden var utmätt. Rolf kämpade under sina 
senare år med sin diabetes men ställde alltid upp 
med gott mod, ihop med sin fru Olava, på våra 
bridgekvällar där han gärna delade med sig av sin 
kunskap i bridgespelets mysterier. Stugan på 
Stocken på Orust växte under hans händer och 
muren han reste där faller inte i första taget. Den 
står fast som Bohusgraniten den är byggd av.  
Under många år var han även verksam i 
Yrkesinspektionen och många på varven och på 
våra byggarbetsplatser minns honom som en 

ambitiös och noggrann 
person som gjorde vad som 
fordrades för att 
åstadkomma bra och säkra 
arbetsmiljöer.  
Vi saknar dig Rolf. Du var en 
kämpe in det sista och 
tänker på dig när vi ser din 
stol stå tom på våra 
bridgekvällar! 
 
Ivan. 

 

 



 
 

 

 

Minnesord Gunnar Baekke 
 
En aktiv och idog båtkamrat har lämnat oss. 
Gunnar var en av pionjärerna inom Björlanda 
Hamnförening och var med i hamnföreningens 
styrelse i mer än 30 år. Han var också verksam 
inom FSMK, bland annat som revisorssuppleant. 
 
Gunnar deltog på många möten och framförde 
ofta sina synpunkter och argument för att förbättra 
och vidareutveckla föreningarnas verksamhet. 
Han deltog också i praktiskt arbete med till 
exempel att sätta upp fyren på Stora Kalven som 
invigdes 1989. Till nytta för en annars marig 
insegling i mörker till vår hamn. 
Vid BKH höstmöte i november förra året deltog 
Gunnar med bland annat utdelning av 
närvarolotterna. Han nämnde då för några 

mötesdeltagare att han 
kände sig trött och att han 
hade svårt att andas. 
Gunnars dotter hittade 
honom ledsamt nog några 
dagar efter höstmötet 
stillsamt sittande på en stol 
lutad mot en vägg, så livet 
hade förmodligen lämnat 
honom oerhört fort. 
 
Gunnar lämnade oss 
oväntat och tidigt och vi känner nu en stor sorg 
och saknad av en god kamrat och en härlig 
föreningsmänniska.   

 
 

 
Ekonomisk rapport 2012   

Mycket glädjande kommer vi att få ett överskott i 
budget för 2012. Detta ”trots” att vi investerat 
mycket i energibesparande åtgärder under året. Vi 
har installerat en luftvärmepump, bytt entrédörren 
och isolerat innertaket. Detta kommer att sänka 
våra kostnader för uppvärmning av klubbhuset 
genom minskad oljeförbrukning. Att vi ändå kan 
redovisa överskott beror på bidrag från kommun 
och inte minst gåvor från medlemmar. 
Tillsammans har klubben fått nästan 6000 kr från 
Siv Häll, Konst & Musik gänget, Gull Arvidsson 
som skänkt en tavla till lotteri och Stig Danielsson. 
Ett Stort Tack för dessa bidrag. Lite smolk i 
glädjebägaren är att intäkter för uthyrning, Loppis 
och föredrag/utbildning sjunker. Dessutom sjunker 
medlemsantalet på högst oroande sätt. Särskilda 
aktiviter kommer därför att genomföras under 
2013 för att motverka detta. Förutom det som 
planeras i styrelsen behöver vi draghjälp från alla 

medlemmar att få in nya medlemmar i FSMK.  
Mer om detta och ekonomi kommer att 
presenteras på årsmötet.  Avslutningsvis vill jag 
säga att FSMK har en stark fortsatt stark 
ekonomisk ställning. 
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2013. 
Kassören  (bilden) 

 

Medlemsavgifter 2013 
Medlemsavgift                      375 kr 
Skåp  375 kr 
Stort skåp  475 kr 

Kappseglingsklubben 75 kr 
Startavgift ny medlem 100 kr 
Nyckel  150 kr 

 
 

Energibesparande åtgärder. 

Luftvärmepumpen är nu installerad och i drift. 
Grundinställningen är 10 grader i samlingslokalen. 
Via en timerinställning kan vi automatiskt höja 

temperaturen exempelvis för våra måndags- och 
tisdagsträffar. Den nya ytterdörren kommer att 
monteras in i början av januari. Isolering av 
innertaket pågår.   Sivert 

 
Mysiga fredagsträffar  inträffade 1:a fredagen i november och i december med glögg enl. 

nedan.Likaså trevliga Kulturkvällar på de flesta måndagar, samt tisdagar med bridge..  

 



 
 

 

 

Glöggavslut  7:e dec 

Som vanligt avslutade vi höstens fredagsträffar 
med en i år ovanligt välbesökt glöggafton. 
Tyvärr så saknades ju vår Lennart E i år, men 
gitarren och mandolinen trakterades med 
sedvanlig bravur av Gunnar A och Lennart D. En 
och annan julsång klämdes också fram, kanske 
lite blygt i början, men ju längre kvällen led så blev 

faktiskt sången lite kraftigare och till slut så sjöng 
de flesta med efter bästa förmåga. En blivande 
kör för ”Körslaget” kanske är i vardande? Vi ringer 
henne Gry och kollar om vi får vara med!  
Om vi tränar på nästa års fredagsträffar så kanske 
det ordnar sig? Kom gärna och ställ upp! 
Ivan. 

 
 
 

Kommande aktiviteter   vinter/vår  2013 
 
 

Arbetsdag lördag den  13 April  kl 10.00-14.00 
Hej, och god fortsättning! 
Nu är det snart vår igen, dags att ta tag i vårt 
klubbhus igen.  Tiden bara rinner iväg.  
Vad står det på listan denna gång.  
Vi skall lägga på mer isolering på vinden. 
Byta några mer panelbrädor. Finns en del dåliga 
till. Sedan är det målning utomhus. 

Vill se hur många vi blir för målning av panelen 
inne i lokalen. 
Röja i huset, slänga sånt som bara står o skräpar. 
Självklart så skall vi klippa gräset runt om huset. 
 
Så som vanligt ta med er verktyg. 
//Huschefen// 

Kommande aktiviteter  
En vårträff kommer att arrangeras med en 
genomgång av GPS tekniken och dess 
användning. Även demo av elektronisk utrustning  
 

för detta planeras. 
Vidare planeras en informationsträff om de nya 
sjökorten; med nya symboler.  Sivert 
  

 

Öppet Hus   
Vi planerar att ha öppet hus en lördag mellan ca 
11.00-14.00 under vårkanten. Kanske bjuda på en 
kopp kaffe med dopp. Tanken är att visa vårt fina 
klubbhus för båtfolk i hamnen och på så sätt 
väcka intresse för att bli medlem i FSMK. Jag 
söker några av er för att planera och 

genomföra detta. 
Intresserade kan nå mig på 
thomas.wiborg@empower.eu 
eller på 
 
 tfn 0730-200 555. Hälsningar Thomas Wiborg 

 

Kommande kurser 
Vi har diskuterat att göra en uppföljning på en 
”light motorkurs” för damer, det finns intresse 
och vi kommer att försöka få till en sådan kurs 
under våren 2013. 

En alternativ motorkurs med huvudinriktning på 
byte av motor är också något som planeras och 
möjligen skulle vi kunna ha en introduktionskväll 
till våren för att sedan möjligtvis genomföra kursen 
under hösten 2013    Sivert 

 



 
 

Klubbens Bridgekvällar 
Klubbens bridgekvällar har startat, tisdagar kl 18.oo och vill du vara med så är du välkommen!  Det är 
alltid kul med nya ansikten i klubben!  Vi skulle också gärna vilja vara fler som spelar.  
Välkomna alla!     Ivan tel. 231169, 0732-445517 

 
Motorkursen  inställd p.g.a. för liten anslutning. Vårträffen ställs in tills vidare. 
 

Hamnföreningens höstmöte m.m. 
BKH höstmöte hölls 21/11 2012. Närpolisen 
Christer Melvinsson från Torslanda 
informerade om brottslighet i hamnen. Tyvärr 
har den ökat - trots grindarna. De flesta stölder 
sker när båtarna lyfts på hösten och innan vi 
själva hinner tömma dem på begärliga prylar. 
Stölder av master i mastskjul sker också och de 
planerade låsen på skjulen måste prioriteras. 
Christer poängterade att den frivilliga hamnvakt vi 
har är mycket viktig för att avskräcka objudna 
besökare. 
Input till Grefabs budget är lämnad av BKH med 
förslag på prioritering; t.ex. traverser i och lås på 
mastskjulen samt p-automater med in- och 
utcheckning. Vi avvaktar resultatet i form av  
budget 2013 från Grefab. 

Ett möte med representanter från styrelsen i 
föreningarna i Grefabs hamnar för att utbyta 
erfarenheter och information planeras till 31/1 
2013. Denna form av samråd är viktig och det 
känns stimulerande att nya försök initieras. Det lär 
vara så att även Grefabs styrelse är positiv till en 
samrådsgrupp. 
Christine Alkner-Dahl började som tf VD på 
Grefab den 7 januari. Hon har lång chefs-
erfarenhet sedan tidigare och har bland annat 
varit stadsdelschef. Ann-Christine kommer 
närmast från uppdraget som projektledare för 
Göteborgs Stads projekt för stärkt internkontroll 
och ökad öppenhet. 
Sivert

 

Anmäl dig till BORNEYS  dansresa*  den 8-9 April till Åland. 
Båtresa och busstransfer, frukost och middag, insides hytt.   Allt för 475,-   utsideshytt  + 200,- /pers 

Ring Borney Bergstrand Tel. 031- 144026 snarast och senast 15 Feb. (* Dans ombord) 
 

Bussresa(igen) med medlemmar från FSMK och BKSS. 
Att göra utflykter är mysigt och denna gång blev 
det en 2 dagars tur till Lübeck i slutet av 
november, och där var julmarknaden igång.  Fint 

hotell med sköna rum. En hel dag i den mysiga 
staden för diverse shopping och restaurangbesök.   
/Sture 

 

 

 

 
Medlemmar på Långfärder 
                                (spännande läsning på internet!) 
Följ gärna våra medlemmar som långseglar.  Nina och Ola har en mängd 
fantastiska bilder, några exempel på sid.1. Länk: http://sy-ninita.se/ 
 
Esa och dottern Maria som efter nästan 1800 Nm kommit till Portugal 
(Algarvekusten). De har en mycket spännande läsning om sin segling och om 
Marias(bild) bragder, hamnarna och om framtiden. Länk: http://www.sylazy.n.nu/      

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


 
 

Framnäs 2013 
Kappsegling 2013   *Ingår i KM 
Vårsegling, K-6   *                                 18 maj  
Framnäsvalsen   *                                  1 juni 
    med ärter o punch  
Räkrundan endast K-6:or  8 juni  
Grötö/Bårholmen runt                             29 juni  
Pokalseglingar SKBF                       19 - 21 juli        
 Uddevalla 
Johnnie W. Cup/Framnäsdagen *           13 aug 
Kräftköret  *                                              24 aug  
FSE Robline Skagen Race                  30/8 – 1 /9  
    Långedrag-Skagen-Framnäs 

Damkappsegling K6     18/5, 1/6,                             
8/6, 10/8, 24/8   

 

Festligheter på Framnäs 2013 
Pubafton   1 juni 
Räk 6:a   8 juni 
Midsommarfest 21 juni 
Vattenfest   3 aug 
Pubafton 10 aug 
Kräftskiva 24 aug 

 
 

 

Båtkvällar och kurser hos Björlanda Kile Hamnförening våren 2013. 
Anmälan och frågor till Lennart Adolfson Telefon: 031-230211 

Email: ohlson_88@yahoo.se. Även icke medlemmar är välkomna Kolla även bkh.nu 

 

Batterier 
Tisdagen 19/2 2013 kommer Håkan Ekoff från 
Batteribolaget och berättar för 
oss om olika batterier och hur vi skall sköta dom 
så att de varar länge. 
Vi träffas 18.30 i BKSS klubbhus. Sista 
anmälningsdag 14/2 2013. 

Lär er mer om vädret. 
Onsdagen 20/3 2013 kommer Meteorolog Lars 
Elgeskog att lära oss tolka och förstå väderkartor 
och prognoser. Sista anmälningsdag 14/3 2013. 

Båtel-kurs 
- Hur får jag ner strömförbrukningen i båten? 
- Korrosion; vad kan den ställa till med? 
- Vilken typ av kablar och hur tjocka skall de vara? 
- Vad finns det för olika typer av batterier och hur 
skall de behandlas? 
- Bland annat dessa frågor får Du svar på under 4 
tisdagar och vi startar tisdagen den 26/2 2013, 

18.30 till ca 21.00 i VAKTSTUGAN. 
Betrakta Båtkvällen om Batterier 19/2 som en 
viktig introduktion till kursen. Sista 
anmälningsdag 17/2 2012. 

Båtmotorkurs 
2/4 2013 startar MOTOR-kursen. 
Kursen syftar till att Du skall få större förståelse 
för Din båtmotor, och dess skötsel och 
omvårdnad. 
Kursen blir tre tisdagar mellan 18.30 till ca 21.00. 
Kurslokalen är VAKTSTUGAN. 
Sista anmälningsdag 26/3 2013. 

Navigation   Förarintyg 
 Efter 9 torsdagar med början 31/1 2013 kan du ta 
Förarintyg:  
Ring Ivan Johannisson tel: 031-231169 för mer 
information.  

 
Toaförbud - en sk-t sak? 
 
Enligt Transportstyrelsen - Sjöfartsavdelningen - 
införs 1 april 2015 ett förbud mot att släppa ut 
toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre 
vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, 
förutom de som är K-märkta. Hela Sveriges 
sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar 
och inre vattendrag omfattas. Den tidigare regeln 
att båtar byggda före 1998 är alltså borttagen(!!) 
 
Måste man bygga om sin båt? Transportstyrelsen 
svarar: ”Förbudet att släppa ut toalettavfall från 
fritidsbåtar innehåller inget konstruktionskrav på 
båten, det vill säga att båtens toalett får se ut hur 
som helst, men för att kunna använda den måste 
den ha en tank som går att tömma till land, 
antingen genom sugtömning eller genom att den 
är transportabel och kan bäras i land för tömning. 
En toalett som endast har direktutsläpp kan 

således inte användas, men får vara kvar 
ombord.” 
Man kan ha kvar sin toalett och då bara använda 
den i vatten där inget förbud finns. 
 
Allt är väl således kristallklart...? Jag vill med 
denna info bara flagga för vad som är beslutat och 
ett utdrag ur dagens tillgängliga regelinformation. 
Speciellt borttaget av undantaget med båtar 
byggda före 1998 var en 
obehaglig överraskning för 
mig. 
Detta ämne kommer säkert 
att bli föremål för fortsatt 
diskussion och informations-
utbyte fram till 2015.  
Sivert

Drömmen!  Spolar tillbaka 
utsläppet så att inget går ut i havet! 
 

mailto:ohlson_88@yahoo.se


 
 

 

                AKTIVITETSLISTA   FSMK   Våren 2013 
 
01 Februari (fredag) Fredagsträff  Kl: 19.00  
16 Februari (lördag) Årsmöte, kl: 15.oo i klubbstugan. 
16 Februari (lördag) Traditionsenligt fest i klubbstugan kl. 18:30, mat, kaffe m.m.   
   till sälvkostnadspris. Se sid 1   Grindarna stängs kl 19.00 
01 Mars (fredag) Fredagsträff Kl: 19:00 
Xx Mars (xxxx) Temakväll med båtelektronik etc. Datum är ännu ej klart ! 
Xx Mars (xxxx) Temakväll – Kanalbåtsresa i Wales, mer info på årsmötet ! 
11 april (torsdag) Vårmöte i klubbstugan kl: 19:00 
13 April (lördag) Arbetsdag i klubbstugan kl: 10:00 > 14:00  
27 April (lördag) Loppmarknad i klubbstugan, obs ! datum är preliminärt  
                                       Mer besked på årsmötet ! Beställ bord redan nu. 
                   Ring och anmäl till: Gun B. tel: 031/561322 
03 Maj (fredag) Fredagsträff Kl: 19:00  
07 Juni (fredag) Fredagsträff ev med våravslutningsfest.  Kolla aprilutgåva 
08   Juni lördag/söndag eskader om vädret är acceptabelt och intresse finnes 
                                        Inga långturer, segel eller motorbåt.                    

Fler aktiviteter: 

Kulturkvällar tisdagar samt måndagar  kl. 18.00   
På tisdagar    kl. 18  Bridge kolla kommande aktiviteter ring Ivan eller Olava 

På måndagar kl. 18 Målning färg och akvarell..  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)  .   

 
 

 

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


