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Corralejo på Fuerteventura
Bild 1: Corralejo ligger längst upp på
Fuerteventuras ostsida. Här är en livlig
färjetrafik till grannön Lanzarote. Det
finns även båttrafik ut till ön Lobos. Längst ner i söder på ön i Morro Jable går
färjetrafik till Gran Canaria. Det är alltså
fullt möjligt att campa sig runt med bil
på Kanarieöarna. Seat är en spansk bil,
som från att ha varit en äldre Fiatkopia,
nu blivit en trevlig modern bil att köra.
Bild 2: Vattensporter utövas på många
platser runt ön. Häftigt att se var Kitsurfing där utövarna surfade på de höga
vågorna. Men i Corralejo finns skola för
de mindre infödda barnen för lugnare
vattensporter.
Bild 3: Naturreservatet kallas La
Grande Beach och är ca 2 mil långt utefter kusten. Det har skapats av ökensand,
som drivits med vindarna från Afrika.

Bild 4: Museo de la Sal ligger på
mitten av
öns VARMA
östkust. AllaSOMMAREN
Kanarieöar
DEN
SKAPADE
har haft ett flertal saltanläggningar, men
JOBB
FÖR
SJÖRÄDDNINGEN
nu finns endast museet i Las Salinas
sidan 4
kvar. Här finns en fantastisk utställning,
som berättar om saltets historia fram till
vår tid. Idag arbetar faktiskt 2 arbetare
fortfarande med att utvinna salt i anläggningen, som byggdes 1910.
Bild 5: El Cotillo är enligt min
uppfattning ett måste att besöka om man
bor i Corralejo som turist. Här kan man
se vilka ruskiga krafter det finns i havet
och som ortens fiskebefolkning måste
kämpa emot.

Olle Clarin
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Årets varma sommar har gjort att
rekordmånga människor har sökt
sig till havet och till våra sjöar.
Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral har hanterat 846
sjöräddningsärenden under de
4 sommarmånaderna. Det är det
största antalet ärenden sedan år
2007, som då var 864 stycken.
Ärenden runt fritidsbåtar har glädjande minskat, men det är ärenden runt nödställda personer utan
farkost, som ökat kraftigt. Ungefär
dubbelt så många ärenden (110)
mot tidigare år gäller simmare
och badande människor.
623 insatser (74 %) under perioden
rörde fritidsbåtar. De vanligaste
larmorsakerna var maskin/propellerhaveri (175), grundstötning
(165) eller hårt väder (97). Det som
sticker ut är att antalet båtbränder

båtens bränslesystem.
Sjöräddningssällskapet har deltagit med sina resurser i 670 av
de 846 insatserna.
Brand ombord i en fritidsbåt är
en mycket dramatisk situation
och leder ofta till svåra personskador och i värsta fall dödsfall.
I Sjöfartsverkets pressmeddelande så ger man följande
råd för att minska riskerna för
brand ombord:
•

•
•

dunkar ombord.
Kontrollera även gasolsystemet om du har gasol ombord.
Ha brandsläckare ombord
och kontrollera att den är
servad enligt serviceintervall. Pulversläckare mår bra
av att tas loss några gånger
varje sommar och skakas så
att pulvret inte packas till en
klump i släckaren.

För ytterligare information se
sjofartsverket.se
Olle Clarin

Regelbundet se över båtens
bränslesystem. Kontrollera
att slangar är
täta och fräscha.
Kolla Tillverkning av:
även bränsle- 6LWWEUXQQVGHWDOMHU
tanken.
0nWWEHVWlOOGDGXUNDURFKUXWWUDOODU
Kontrollera att %\WHDYVNDGDGHOOHUXWVOLWHQWHDN
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Tajta
Abrovinsch
1/ En vinsch för att lyfta taljor ombord 1/ Straffa, dra åt
Veterinären
nära dig
X/ Tätt in på kroppen
X/ En finurlig lösning på ett problem
2/ Slang för att kyssa
2/ Tyskt ord för vinsch
Blixt
Du hittar oss vid Torslanda Lagun
Tug Välkommen! / Claes Wickström
1/ Tillfällig hamnarbetare
Vi
hjälper
ditt
djur
i
en från
trygg
& lugn miljö!
1/ Tjat
jobbarkompis
X/ Snabb hamnarbetare
Ha en skön 
sommar!
26
X/ Bogserbåt
2/ Spett för att blockera elskåp
www.skeppstadsvarvet.se
Veterinär Anna-Karin
Landgren
2/ Slang för tuggummi
Grips
Rätt svar på frågorna hittar du längst
1/ Slanguttryck för gipsskivor
ned på denna sida.
X/ Förteckning av skivor
Arendalsvägen 17
2/ Handredskap för hantering av stycKungsbacka
Olle Clarin
kegods, säckar, balar
brabat.se

Plastskador, grundstötning mm

FÖRSÄKRINGSSKADOR
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Go

0300-43 10 03
073-323 73 00

Plastskador, grundstötning mm

...grejer till båten
ORIGINAL
duRESERVDELSFÖRSÄLJNING
inte trodde
fanns!

FÖRSÄKRINGSSKADOR

Du hittar oss vid Torslanda Lagun
Välkommen! / Claes Wickström

www.skeppstadsvarvet.se
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claessons.com

SERVICE-CENTER
+ 46 31 29 96 18

TVÄTT,
IMPREGNERING
Tvätt & Impregnering RÖRÖ
STRANDKASSA
OCH REPARATION
)XOOVHUYLFH,&$EXWLN

Kapell/Dynor/Markiser

DOELQPRWRU DOELQIDVKLRQVZHGHQDE
Mallning, tillverkning av bågar
+lOOHIOXQGUHJDWDQ9lVWUD)U|OXQGD
Handtvätt, impregnering, reparationer

AV

BÅTKAPELL
$SRWHN/LYVPHGHO
3RVW%nWWLOOEHK|U)LVNH
Vi tvättar även segel
6M|PDFNGLHVHORFKEHQVLQ
och husvagnstält
NRUWDXWRPDWG\JQHWUXQW

Efter ett par års användande har impregneringsskyddet
på ditt kapell försämrats på grund av väder och vind. Det
gSSHWXQGHUK|JVlVRQJ
|YULJWVHKHPVLGDQZZZLFDVHVWUDQGNDVVDQ
uppstår då jordslag/mögel
(små svarta prickar) på kapellet
som måsta avlägsnas för att inte kvaliteten på väven ska
försämras. Föroreningar och nedfall smutsar ner ditt kapell
och behöver tvättas bort.

2018-05-01 20:44:30

031-96 40 08

Kapelltvätt
)XOOVHUYLFH,&$EXWLN
Impregnering
Regelbundet underhåll – efter
RÖRÖ
STRANDKASSA
varannan
säsong – håller ditt

Dragkedjor och rutor byter vi på
dagen eller direkt medan ni väntar.

kapell fräscht och helt längre
Ring för prisuppgift!

Nytillverkning, omklädsel, tillskärning av
skum till dynor. Byte av knappar och öljetter

$SRWHN/LYVPHGHO
SamtidigtSJÖVERKSTAN
ser vi över bl.a. sömmar, rutor, dragkedjor m.m.
3RVW%nWWLOOEHK|U)LVNH
och rådgör med Er vad som skall åtgärdas i år.
Vi utför effektiv & skonsam handtvätt av kapell.
— Mer än 25 år i branschen —

Vi rekommenderar en översyn vart annat år.
6M|PDFNGLHVHORFKEHQVLQ
Öppet: Måndag - torsdag 10-17, fredag 10-14

Sjölanders
Marin & Markistextil
Backa Bergögata 14 • 422 46 Hisings Backa.

Då håller man kapellet
fräscht och helt i många år .
NRUWDXWRPDWG\JQHWUXQW

Östergärde Industriväg 504, 417 29 Göteborg
Tel: 031-55 28 80 • 0704-54 66 64
E-mejl: sjoverkstan@telia.com
• www.sjoverkstan.se
gSSHWXQGHUK|JVlVRQJ
|YULJWVHKHPVLGDQZZZLFDVHVWUDQGNDVVDQ

031-96 40 08

Tel 031 - 52 98 50 • Fax 031-52 98 66
E-post: info@marintextil.se • www.marintextil.se

+

Rätt svar på ordfrågorna: X, 1, 2, 1, X

H

på scenen.

strax väster om Älvsborgsbron.

mitten på 90-talet när undertecknad var en glad tjänsteman i statens tjänst, så fick vi som arbetade på Göteborgskontoret en ny distriktschef. Det var en mycket
trevlig man, som kom från vår huvudstad och talade en
härlig stockholmska. Efter en tid uppfattade vi infödingar
i Götet att vår nya chef inte förstod en del av Göteborgskan. En av kontorets medarbetare fann snabbt på råd
och inhandlade en liten lathund till vår nya chef. En dag
under hösten när jag röjde i min bokhylla, så hittade jag
ett exemplar av lathunden. Lathunden rätta namn är ”Lilla
Kommotjesen, ord, förkortningar och uttryck i Hamnen” .
Idén till lathunden hade väckts under en kurs för anställda
i Göteborgs Hamn i slutet av 80-talet.
Här får du chansen att testa ditt ordförråd med några
ord:
9lONRPPHQWLOORVVHWWI|UHWDJPHG
NXQVNDSHQJDJHPDQJRFKSHUVRQOLJVHUYLFH

RB 218.indd 26

Formsydda madrasser.
Beställ bädd/resårmadrasser
Så kan Ni sova bättre i båten!

Stor sort. kvalitets båtmattor.
Vi skär ut & langetterar
Efter mått & mall.

Göteborgs Madrass & Båtdynor

Victor Hasselbladsgata 11, 421 31 V Frölunda Tel: 031 28 84 50
www.madrassfabriken.se tomas@madrassfabriken.se
RODERBLADET
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BESTÄLL I BUTIK, ORDERTELEFON 060 - 64 17 00, ORDER@HJERTMANS.SE ELLER PÅ HJERTMANS.SE
KAMPANJEN GÄLLER PÅ HJERTMANS.SE OCH I VÅRA TIO BUTIKER T.O.M. 14 JANUARI 2019 MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING

Inkl 12V
sladd!

Picknick- & kylkorg

125 kr

Smidig och hopfällbar.
Rymmer 30 liter. Marinblå.

6965-2 (159 kr)

Vattentät högtalare
Bluetooth. Räckvidd upp till
20m, speltid ca 20 timmar.

198 kr

5648-88 (299 kr)

LED-TV 24”
Widescreen TV med DVD, HDMI x 2, USB
och hörlursuttag. 100% pixelgaranti i 3 år!

Servis Ankarlina

1990 kr

398 kr

Härdad melaminplast.
Tål maskindisk. 16 delar.

5630-24 (2690 kr)

6930-16 (598 kr)

Göteborg | Stockholm | Malmö | Sundsvall | Uppsala | Västerås | Norrköping | Karlstad | Stenungsund | Helsingborg | www.hjertmans.se

JULREA!
Den 7/12 släpps vår stora

Inklusive
Helly Hansen
t-shirt!

julrea fylld med
erbjudanden!

Mille XTRA
Självpolerande västkustfärg.
2.5 liter. Finns i flera kulörer.

690 kr
4533- (890 kr)

Quick ankarspel inkl. fjärrkontroll
Jotun Aqualine drevfärg

Hydraulstyrning

Beväxtningsskydd för propeller, drev,
trimplan och utombordare.

Passar de flesta utombordare. Max 120hk.
Levereras inklusive slang och olja.

Primer, grå

140 kr

4529-610 (175 kr)

Grå/Svart

219 kr

4529-600,-605 (285 kr)

3690 kr

7609-115 (4490 kr)

För lina 12-16mm. Monteras på insidan
akterspegeln. Modell med motorn på styrbord
sida. Inkl autostopkit, manöverpanel och
fjärrkontroll. Kompletteras med elkabel och
ankarlina.
6-9m båt

8-12m båt

10490 kr

11890 kr

5938-280 (11995 kr)

5938-282 (13590 kr)

HAMNFRÅGAN
MED OLLE CLARIN
Vilken ö och hamn söker vi med
följande ledtrådar?

1 2 3
4 5 6
(Svaret hittar du på sidan 25.)

På bild 1 ser du den inre hamnfyren i vår sökta hamn. Hamnen
ligger bredvid öns flygplats. Ön är
478 kvadratkilometer och tillhör
Grekland, cirka 2 kilometer från
Turkiet.

På bild 2 ser du den inre hamnen
med både fiskebåtar och större fritidsbåtar. Inflygningen till ön är en
häftig upplevelse. Planen kommer
rakt in från havet och tvingas göra
en stark högergir för att bromsa
kraftigt vid landningen eftersom
landningsbanan är kort.

På bild 3 ser du en fiskebåt som
fiskar i Egeiska havet. Ön har en
bergskedja som sträcker sig över
ön. Bergskedjan heter Kergia
och dess högsta topp, Viggla, är
1434 meter hög. Sundet som skiljer Grekland och Turkiet åt heter
Samossundet.

På bild 4 ser du statyn över en av
öns stora män, och som gett namn
till staden vi söker. Statyn föreställer en filosof, som föddes i vår
sökta stad, och levde mellan 580496 före Kristus. Är man intresserad av matematik så har man
kanske svaret.

På bild 5 ser du en av de många
stränder som vi soltörstande turister längtar till. Stränderna har
oftast klappersten, men det finns
också långgrunda sandstränder. När man ligger i solstolen så
kanske man tänker tillbaka på
skolans mattelektioner där man
skulle förstå Pythagoras sats.

På bild 6 ser du en svensk polisbåt, som skall vara på EU-uppdrag
under vintern 2018–2019. Besättningen är från sjöpolisen i Göteborg och Stockholm. Besättningen
ska arbeta i pass om tre veckor för
att sedan bli avlösta.
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VINTERSEGLING
AV OCH MED
JÜRGEN ASP

Under hösten 2016 låg min segelbåt ”Nanuk” förtöjd i Kalmar, en lugn hamn
nära affärer, dusch och vacker utsikt mot Öland. Här låg båten på andra
sidan Sverige, och jag satt i min ateljé i Göteborg och funderade på hur jag
skulle få hem henne innan julen.
Att segla runt sydsverige var ett tilltalande alternativ, så när väl beslutet
var fattat fanns det ingen återvändo. Men att få med sig någon ombord att
dela seglingen med var svårt. Mina vänner var fullt upptagna med sina arbeten, julpyssel och förberedelser inför den stundande storhelgen. Så med
bagarna fyllda med utrustning, kläder och båtprylar, hoppade jag på tåget i
Göteborg för att ta mig till Kalmar och segla ensam. Snön och minusgrader utanför tågfönstret skvallrade om att vintern var på väg, så att vänta till
efter jul eller senare på våren fanns inte på agendan.
Jag fick ta fram den lilla focken,
stänga kranar och förbereda mig
för en natts blöt segling. Jag hade
åren innan upplevt Hanöbukten
som ett bökigt hav att segla på,
så det var med viss oro jag gick
ner till navigationsbordet för att
se över gps:en och vädret än en
gång. När solen gick ner vred sig
vinden och ökade till 20 m/s i
byarna. Stick i stäv. Vågorna började växa på höjden med branta
väggar av svarta vågor som bröt i
vitt skum, så framfarten var inte
imponerande. Jag la bi klockan
tre på natten, ca 30 NM från
målet, och fick en stunds vila för
att äta, dricka nåt varmt och fundera över om det var värt att segla
vidare mot Simrishamn. Det frestade på både mig och båten att

Med mörker, kyla och risk för
hårda vindar, var utsikterna
inte dom bästa. Men planen var
att komma hem till Västkusten
innan långhelgen och den riktiga
vintern, så det var bara att packa,
gå igenom båten och kasta loss!
Vindarna hade varit NO-O i oktober och november, så chanserna
fanns att det skulle bli medvind
större delen av seglingen över
Hanöbukten.
På morgonen den 13 november
lämnade jag Kalmar med kurs mot
Simrishamn som första anhalt.
SMH:i hade utlovat väst 3 m/sek,
så morgonen bjöd på lätta nordliga
vindar som senare skulle vrida
mot väst under eftermiddagen.
Klockan 13.15 kom en ny prognos
med en varning om 14-17 m/s.
RODERBLADET

10

stånga sig fram mot en vind som
inte ville ge sig och branta vågor
som bröt runt båten och kastade
sig över Nanuks däck.
När jag väl bestämt mig för att
överge Simrishamn, länsade
jag undan med en liten fock och
med storen surrad på däck. Jag
ville inte gå in i Karlshamn och
en okänd skärgård med kulingvindar och brytande sjö akterifrån utan ville hålla mig på djupt
vatten. Beslutet att gå tillbaka
till Kalmar kändes helt rätt och
tryggt. Autopiloten hade svårt att
hänga med när brottsjöarna kom
in akterifrån och fick Nanuk att
surfa i vågdalarna, så jag kopplade mig vid rorkulten och hade
en blöt men snabb segling tillbaka till Kalmar.
Efter 36 timmars segling och
180 NM förtöjde vi i ett lugnt och
stilla Kalmar. Den 18 december,

lämnade jag Kalmar tidigt och ut
mot Hanöbukten igen. En fantastisk morgon med sol och blankt
hav!
Smhi hade utlovat en lugn nordvind på 6-8 m/s och jag såg fram
emot en skön nattsegling och
lugnt hav med lättvindsgenua
och fin fart. Men när mörkret föll
seglade vi än en gång rakt in i
en nattkuling! Nu låg vinden på
hårt från NV, som efter hand vred
mot SV. Jag var fast besluten att
komma över ”Nordens Biscaya”
och in i lä av land, så efter 6
timmar, i en stampig motsjö för
motor, kom vi innanför Simrishamns pirar lagom till morgonens första ljus.

Simrishamn är fin att ligga i,
trots fågelbajs på bryggorna och
lite krånglig hamnavgift som
en trevlig kvinna på kommunen hjälpte mig glatt med. Och
närheten till den efterlängtade
Thaimiddagen vid kajen och en
utmärkt service från en morgonpigg hamnkapten förgyllde besöket. Jag fick en skön ljummen

dag med promenader i stan och
stor genomgång av båten. Jag var
lite mörbultad efter nattens segling, men sugen på att komma ut
på havet igen!

och njuta av utsikten. De varma
vindarna inbjöd till storstäd i
sittbrunnen och tvätt innan jag
la om kursen mot Falsterbo under
eftermiddagen. Jag funderade på
om jag skulle gå runt sandbankarna söder om Falsterbo som
jag gjort några år innan, men
övergav idén då vinden ökade
på snabbt från syd. Under natten

kontaktade jag brovakten på
kanal 11, samtidigt som Nanuk
surfade i de svarta brottsjöarna
med kulingen i aktern in mellan
pirarna till kanalen. Hård vind
från syd med en sydgående stark
ström, gjorde min tilläggning vid
bastubryggan till något av de mer
akrobatiska på länge! Med alla
fendrarna ute och med tungan
rätt i mun fick jag Nanuk äntligen
bredsides bryggan på andra försöket. Allt firades med en varm
choklad i kojen medan kulingen
gjorde allt

för att försöka slita Nanuk ur förtöjningarna.Innan
morgonljuset visade sig hade jag
lämnat bastubryggan
Med extradiesel i
och gått fram till
dunken,
färskt
bron för en be“Hade jag inte
bröd
och
geställd
öppning
kommit under bron
nomgång av allt
kl 06.30. Med en
ombord, seglade
varm kaffelatte
skulle jag blivit kvar
jag tidigt dagen
i ena handen
därpå med alla
och den andra
i kanalen
segel jag kunde få
på rorkulten såg
till våren..”
upp. Det blev en
jag framemot att
komma
snabbt
lugn, snabb och fin
vidare ut på Öresund,
halvvindssegling utdå brovakten kontaktade
efter en lätt dimmig kust
ner mot Sandhammaren. Det var mig på vhf:en med orden ”klafbalsam för själen att få segla igen farna går inte att öppna…!”
RODERBLADET
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Efter två timmars väntan vid
kajen i morgondiset, kom jag så
äntligen ut med bara en broklaff
öppen. Heder åt den kvinnliga
brovaktens tålamod och åt brograbbarna och deras jobb med
verktyg och hammare! Hade jag
inte kommit under bron skulle
jag blivit kvar i kanalen till våren.

att handla och äta i stan,
så jag lagade mig en sen
middag ombord och somnade sen tungt i kojen
med
slingerskotten
uppe! Tidig morgonstart i mörkret mot Kullen
och de 110 sjömilen till
Göteborg bjöd på en fantastisk segling med sol
och blått hav! Jag passerade nära Kullen fyr och
njöt av att äntligen vara i mina
hemmavatten igen. När mörkret
föll vid fyratiden ökade vinden
fort, och det var dags att byta till
den lilla focken igen och senare
surra storen på ruffen! Upp på
däcket igen, med dubbla livlinor
och pannlampan! Men nu kunde
jag njuta av de salta vågorna som
växte sig stora från sydväst och

lägga på fyren Lilleland, öster
om Nidingen. Vägen dit var både
kurvig och gropig med brytande
höga vågor i mörket. Men Nanuk
reste sin sin stora bak resolut
inför varje rasande svart våg som
rullade in och jag överlät autopiloten ”Sture” att sköta hundjobbet. Men vid ett tillfälle kom en
kraftig våg på låringen och kastade ner Nanuk helt på sidan med
relingen under vattnet. Jag föll
ner i lä, tvärs över sittbrunnen,
men stoppades av livlinan vid
mantåget. Detta är ett utmärkt
sätt att bryta revben på, var min
första tanke där jag låg halvvägs
ner i havet! Autopiloten kopplade
ur och det tog någon minut innan
jag kom upp från durken igen,
fick kopplat på autopiloten och
fått Nanuk tillbaka på kursen

Nanuk
som
rusade
fram
i den ökande
vinden. Med
den
lilla
focken loggade
vi 8-10 knop
i det kompakta
mörkret! Vinden låg
på från sv och
ökade
hela
tiden. Jag såg
ljusen
från
Varberg i lä
och
Stenalinefärjan som
passerade i lovart vid horisonten,
men även om det lockade med
en bastu och vinterbad i Varberg,
fortsatt jag mot Nidingen och Göteborg.

igen. Väl tillbaka under sprayhooden, tog jag den andra livlinan kortare och uppspänd så jag
inte skulle kastas omkring. Vattnet i sittbrunnen rann snabbt ut
och Nanuk fortsatte surfa in i det
svarta mörkret. Det kändes lite
oroande när jag närmade mig Nidingen, med en vind och sjö som
bara ökade och blev värre i de allt
hårdare vindbyarna. Även om
Nanuk skötte sig bra, så var det
svårt att koppla av. Man hinner
tänka igenom en del scenarier
om vad som kan gå fel… Men det
var torrt ombord, kaffet i termosen visserligen ljummen, men vi
var på väg åt rätt håll… och det
fort!

Med samma hårda SV-vind, på
ett gråmulet hav, passerade jag
under Öresundsbron med liten
fock. Jag lade kursen öster om det
vackra Ven och krånglade mig in
mellan alla färjor och ljusen från
stan, in i Helsingborgs gästhamn
klockan åtta på kvällen.
Hamnen i Helsingborg är ny med

fräscha toaletter och bryggor…
men ack så skvalpig och guppig!
Det var stökigt med alla färjor
som drar in dyning i hamnen och
fick Nanuk att rulla hårt åt sidorna. Men den gästvänlig hamnkapten förbarmade sig över en
vintrig ensamseglare och ställde
upp med både varm dusch och el.
Det var svårt att hitta någonstans

Enligt DMI skulle det blåsa en
medelvind på 20 m/s på Nidingen, och jag närmade mig
snabbt! Kursen valde jag att
RODERBLADET
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Seglingen upp mot fyren Kungen
kändes väldigt trång i mörkret
med bara gps:en som vägvisare.
Innan Donsö drog en åskby över
oss med ett regn som gjorde att
alla fyrar försvann i det kompakta
regnet!
Halvvindsseglingen

mellan öar och grynnor fick gå
helt på gps:en. Som att segla helt
i16
blindo med 20 m/s i sidan! Jag
satt och funderade på om det bara
var jag som var ute i det svarta infernot klockan tre på natten, eller
om jag skulle möta en annan ensamseglare som också satt och
stirrade på sin gps under sprayhooden?
Vilken stad och hamn och ö söker vi med

Samtliga foton: Jürgen Asp
Artikeln har tidigare varit publicerad i På Kryss

Roder ladet

minhamn.se

Vilken hamn är det?

följande ledtrådar?
bild 1 ser på
du morgonen,
hamnens inseglingsfyr.
VidPå
femtiden
dagen
Vår
sökta
hamn
har
färjetrafik
med
en
före julafton, dog vinden ochannan
våkänd ö i närheten. Även trafiken ut till en
gorna
helt. Jag passade på att
mindre ö är omfattande. Dock syntes inga
byta
mitti hamnen.
fuktigaDäremot
underställ
mot
fraktbåtar
mindre fisketorra
och
varma,
sätta
på
spisen
båtar och andra privatbåtar. Vår sökta ö är en
av sjuen
öar,
som brukar
räknas till ö-gruppen.
och
kaffe.
Jag startade
dieseln
I vårgick
söktaför
ort motor
finns omkring
13 sjömi500 fast
och
de sista
boende.
Vi
befinner
oss
i
Seatlandet.
len upp i älven till hemmabrygPå bild 2 ser du en annan del av hamgan
på Ringön. Det var skönt att
nplanen där man har en nautisk skola för
få
ligga
tända
fobarn.
Härstilla
tränar och
man förtöjd,
b.la att paddla
kanot.
togenlycktan,
sättai på
Annars är windsurfing
olikakaffet
formeroch
den
vanligaste
På ön Min
finns gott
om
vila
efterhavssporten.
477 sjömil.
hemhippies, som
fastnat
i sporten.
förstår
segling
var
över
medSom
endufantsså blåser det mycket och nästan alltid på vår
tisk
upplevelse och segling! Men
sökta ö.
också
med
längtan
att få
På bild
3 seren
du stor
det stora
naturreservatet,
komma
ut
igen,
sätta
kursen
som ligger strax söder om vår sökta ort. till
Det
är ettmål
torrt och
ökenlandskap,
nya
äventyr!som har fyllts av
sand från kontinenten öster om vår sökta ö.
Ön är ca 12 mil lång och 3 mil bred.
På bild 4 ser du öns saltmuseum. Det är

1

1

fortfarande i drift för att dagens ungdomar
o turister ska se hur saltframställning kan
gå till.
På bild 5 ser du en bild från hamnen El
Cotillo, som ligger på vår sökta ö:s västsida
och ca 1,5 mil från vår sökta hamn. Här

måste fiskarna anpassa utfart och infart till
tidvattnet, då hela Atlanten trycker på med
vågor.
Svaret hittar du på sid 24.

Olle Clarin

Välkommen till landets äldsta familjeföretag i båtbranschen!
- Stor tillbehörsbutik
- Volvo Penta och Lombardini motorer, reservdelar & tillbeör
- Båtar från Terhi och Ribbåtar från Highfield
- Bunkerstation med “riktig” diesel
- Båt- och motorreparationer, motorbyten
- Vinteruppläggning inom- & utomhus med fullservice
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INSÄNDARE

HAR GREFAB NÅGON AFFÄRS-ETIK?

Å

terkommer till min tidigare insändare om att
båtägare som säljer sin
båt i början på sommaren – när faktiskt de flesta
båtar byter ägare, eftersom den nya ägaren skall kunna
använda den nyinköpta båten på
semestern – skall betala för en vinteruppläggning hen inte behöver. Skulle
därför vilja ha svar på följande frågor;

Hur många båtägare betalar för
tjänster som aldrig utförs och
ytor som aldrig tas i anspråk?

Varför är uppsägningstiden för vinteravtalet satt till den sista maj? Är det ett
godtyckligt valt datum för att Grefab
skall kunna debitera för tjänster som inte
utförs och vinterplats som inte utnyttjas?

Jag har varit i kontakt med flera privata och klubbdrivna hamnar som dels
debiterar kunden efter det att båten
tagits upp, dels aldrig skulle drömma
om att ta fullt betalt för tjänster som
inte utförs och ytor som inte utnyttjas!

Anser Grefab att det är affärsetiskt
försvarbart att debitera kund som
i juni eller juli meddelar att hen
inte kommer att utnyttja sitt vinteravtal? En liten summa för administrativt merarbete kan accepteras – men full avgift är ju horribelt!

Varför behöver Grefab hela tre månader på sig för att justera sina uppgifter
över vilka båtar som skall upp på land?

Eller som en hamnchef för en privat
hamn uttryckte det: Är det verkligen
lagligt att behandla kunder på det viset
– för etiskt är det sannerligen inte!

Varför debiterar Grefab för upptagning, avspolning och upp-pallning
innan tjänsten utförts? Är detta förenligt med andemeningen och förarbetet
till
konsumenttjänstlagen?

Tacksam för raka och konkreta svar på
mina frågor ovan!

Mångårig Grefab-kund som snart nått smärtgränsen

Roder ladet

minhamn.se
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HEJ MÅNGÅRIG GREFAB-KUND.
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de gränsbevakande
ti. De kunder
som sagt upp sin plats
myndigheterna
i runt Östersjön.
efter
1
juni
debiteras
Genom samverkan ska man för sitt vinteravtal
vilket
motsvarar
ett hundratal kunder.
effektivt
bekämpa
den gräns-

överskridande brottsligheten
Juni-augusti
erbjuder
Grefab plati östesjöområdet.
Exempel
på
ser
uppsagda
före
1
juni
köande.
sådan brottslighet är narkotikaJagtill
fortsätter
efter mina
smuggling, illegal invandring/

nU
L
EUDQVFKHQ
PHQ
Grefabs villkor
människosmuggling
och miljö-gör gällande att
ULQJJlUQDI|UHEHV|N
brott. uppsägning skall ske före ingång-

en av ny avtalsperiod, vilket
är såväl70 40
Per 0707-60
Clarinoch affärsmässigt.
juridiskt, Olle
etiskt
www.osis.se
För ytterligare Du
info: kustbevakningen.se/granslos-samverkan/nyhetsarkiv/
kan
nyttja
uppställningsMed förhoppning att detta besvarat
plats från 1 september till 31maj.
dina frågor.

PROPELLERSERVICE
Anders Söderberg
Vice VD, Grefab

HAR FLYTTAT TILL NYA LOKALER I SURTE
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Kasta loss!
2–10 februari 2019
Svenska Mässan, Göteborg

Fri en
t
för bar ré
n!

FÖR ALLA SOM ÄLSKAR VATTENLIV

Läs mer och köp biljett på batmassan.se

MEDARRANGÖR :

PARTNER :

BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING
Ordförande Anders Torwald 0709-930839
Vice ordförande Berth Andreasson 0707-428282
Sekreterare Peter Liljegren 0708-991877
Kassör Clas Jernström 0705-598158
Ledamot Gull-Britt Johansson 0707-664467
Suppleanter Bo-Göran Nilsson 0705-42 57 98;
Sofia Öst 0702-219465; Lars Ljung 0709-185749
Intendentur Hans Eriksson 0708-367220
Roderbladet Anders Torwald

Matrikelansvarig Anders Torwald
Säkerhetsbesiktning Ivan Johannison 031-231169
Utbildningsledare Berth Andreasson
Webmaster Emil Bergvall 031-548035
Revisorer Bernd Harms 031-514135; Ludvig Anderberg
075070601
Revisorssuppleant Royne Moberg 0704-967210
Valberedning Sune Almqvist 0708-800802; Dick Jimar
0760-209695; Bengt Hellqvist

Hemsida: bkh.nu
Facebook: https://www.facebook.com/bkh.nu/

E-post: bjorlandakilehamnforening@gmail.com
Coboats: björlanda kile alla

Välkommen som medlem i Björlanda Kile Hamnförening, BKH
Vill du kunna påverka förhållan
dena i hamnen? Bli då medlem
i Björlanda Kile Hamnförening.
Tillsammans gör vi skillnad.
BKH administrerar bevakningen
av hamnen då detta är den enskilt
mest lyckade form av insats vi
kan göra för att skydda våra båtar
från skador, inbrott och annan
åverkan. Medlemsavgiften på 100
kronor är i sammanhanget en
liten avgift.
Som medlem i BKH är du, förutsatt
att du betalat in medlemsavgiften
senast 15 april, med i vår matrikel
och kan bli kontaktad om något
hänt din båt. Vaktstyrkan får då
möjlighet att nå dig snabbt om det
inträffat något. Finns du inte med
i vare sig matrikel eller på Coboats
har dina båtgrannar svårt att nå
dig snabbt.
Du betalar såväl medlemsavgift
(100 kronor) och föreningsvimpel
(89 kronor) via Plusgiro 14 76 01-9,
men oavsett betalningssätt anges:
Namn, adress, mobilnummer,
e-post, brygga och platsnummer,
så vi på bästa sätt kan identifiera

din betalning.
Som medlem får du obegränsad
tillgång till vaktstugan, Roderbladet hemskickat fyra gånger
om året och rabatt hos olika företag. Endast medlemmar har rösträtt på årsmötet.
Bevakningen startar som vanligt 1 maj och pågår till 31 oktober, och 2019 inleder bryggorna
K och T. Vaktschema anslås
på vaktstugan under april och
kan dessutom ses på vår hemsida bkh.nu. Varje båtplatsinnehavare förväntas ställa upp en
gång per år. Samling kl. 21:00 i
vaktstugan och vakttiden är kl.
21.00 – 06.00. Varje kväll är 11-13
personer schemalagda, och om
alla kommer blir det cirka tre
timmar att gå vakt under en hel
säsong. Påminn dina bryggrannar om bevakningen - skolkar
de, så lassar de över jobbet på dig!
Passar inte tilldelat datum, så
kommer du istället den dag som
passar dig. Ingen anmälan om
byte eller meddelande till ansvarig krävs. Enligt årsmötesbeslut utsänds en begäran om ett

bevakningsbidrag på 500 kronor
till dem som helt missat att ställa
upp.
Statistiken visar att det under
vår och höst sker flest stölder.
Felanmälningar på Grefabs anläggning sker löpande och under
hösten gör vakterna flest insatser i hamnen. Sommartid är vi
förhoppningsvis till sjöss. Det är
viktigt att vi alla tar vårt ansvar
och ställer upp för en säkrare och
trivsammare hamn. Svensk lagstiftning har lite att önska vad
gäller utförsel av stöldgods, men
fler och fler samverkansåtgärder
sker även här. Din närvaro och
din uppmärksamhet är avgörande. Polisen har även stor hjälp
av motorer med spårsändare som
gör att de kan ta tjuvarna på bar
gärning.
Vill man skriva en insändare eller
publicera en text i Roderbladet så
går det utmärkt att kontakta BKH
för detta när som helst.
Med vänlig hälsning
Styrelsen Björlanda Kile Hamn
förening
BKH´s hemsida

BKH´s facebooksida

Coboats
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När du går din vakt, får du ett märkband som visar att
du fullgjort årets bevakning, och du kan även se vilka
av dina bryggrannar som ställt upp. Som bonus får
du en rabattkupong som kan lösas in hos våra samar
betspartners. Foto: Anders Torwald

Inbjudan höstmöte
Björlanda Kile Hamnförening
Varmt välkomna till Toleredsskolan den 28 november för årets höstmöte.
Dörrarna öppnas kl. 18.00
och mötet startar kl. 18.30.
Vi inleder kvällen med att
avtacka Bernt Nilsson för
sin insats i Björlanda Kile
Hamnförening under alla
år, och därefter fortsätter vi
med kvällens agenda.
Björlanda Kile Hamnförening bjuder på fika.
Se hemsidan bkh.nu för
mer information
På mötet kommer det
finnas möjlighet att köpa
mässbiljetter för 100 kronor
och lösa medlemskap för
2019, 100 kronor, samt även
vimplar för en summa av
89 kronor finns på plats.
Jämna pengar eller Swish
fungerar för detta ändamål.
Välkomna!
Styrelsen för Björlanda Kile
Hamnförening

Inbjudan till årsmöte
Alla medlemmar välkomnas till Björlanda Kile
Hamnförenigs årsmöte onsdagen den 20 mars
2019.
.
Plats: Toleredsskolan, Vinlandsgatan 1, Göteborg
(vid Toleredskyrkan).

kommande aktiviteter och inkomna motioner.
Mötet avslutas senast kl. 21.30.
Vi undersöker om vi kan få en presentation av
vår nya områdeschef på mötet, mer information
kommer i nästa nummer av Roderbladet och på
vår hemsida bkh.nu samt på vår Facebook-sida.

Tid: Mötet börjar kl.18.30, men vi kommer att ha
insläpp från kl. 18.00.

Närvaropremier utlottas, blir du en av vinnarna?

På

Vi bjuder även på fika, tar upp medlemsavgifter
och säljer vimplar.

dagordningen:

stadgeenliga

ärenden,

Välkomna!
Styrelsen Björlanda Kile Hamnförening
RODERBLADET

17

Du känner väl till Björlanda Kile
Segelsällskap?

Foto: Search Magazine/Danny

Björlanda
Kile
Segelsällskap,
BKSS, finns i Björlanda Kile småbåtshamn. Vårt fina klubbhus med
jolleplatser och sjösättningsramper ligger längst väster ut i den
södra delen av hamnen.
BKSS har en jollesektion för juniorer och seniorer. För juniorer är
Optimistjolle vanligast, men det
seglas även E-jolle, Feva, Tera och
29:er. Seniorer seglar 505, F18, OK
jolle och Laser. Juniorverksamheten riktar sig både ny till nybörjare och de som kommit lite
längre. Vår- och höstträning sker
på onsdagar och torsdagar och på
måndagar har vi ledarledda klubbtävlingar där alla jolleseglare, både
juniorer och seniorer, är välkomna
att delta.

Vi har även en sommarseglarskola som är mycket populär
under veckorna 25-27 och 32-33.
Har man inte egen båt har BKSS
ett antal till uthyrning.
BKSS kölbåtssektion arrangerar
klubbkappseglingar varje torsdag under sommarsäsong, samt
ett antal regattor i viken utanför
Björlanda Kile.
Du som har en kölbåt och skulle
vilja delta i våra klubbkappseglingar är välkommen att prova-på
någon gång under säsongen utan
förpliktelser eller avgifter. Notera
att man kan kappsegla vilken
båttyp som helst, att man kan
segla med eller utan spinnaker och att även shorthanded,
det vill säga två personer, går
bra, eftersom vi tillämpar SRS

handikappsystem (tidigare LYS).
Anmäl Er i klubbhuset senast
kl.17.30 på torsdagar, första start
är kl. 18.30.
Vi anordnar tolv klubbseglingar
per säsong, vilka alltid avslutas med lite fika och ”gött tjöt” i
klubbhuset.
Under våren 2019 kommer det
att anordnas ett antal aktiviteter för både nya och nuvarande
medlemmar, så håll utkik på vår
hemsida för kommande evenemang under våren. Mer information kommer i nästa Roderbladet.
För ytterligare information, se
BKSS hemsida bkss.se
Bertil Rohlén

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

VI SER GÄRNA ATT DU
HAR LÅNG ARBETSLIVSERFARENHET.
ELLER KORT.
Det här är ett jobb där du kan ha i stort sett vilken bakgrund som helst. Bara du gillar hav och sjö,
vill hjälpa människor i nöd och kan tänka dig att jobba utan lön. Men om du inte har möjlighet att
bli frivillig sjöräddare kan du hjälpa till med andra uppgifter på våra stationer, bli medlem eller ge
en gåva. Ditt stöd betyder mycket för att vi ska kunna fortsätta att rädda liv till sjöss.

Vi behöver fler frivilliga sjöräddare. Läs mer och ansök på sjoraddning.se
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Samordning
och samarbete
Jag är relativt nytillträdd som ordförande i Fiskebäcks båtägarförening. Det är ett uppdrag som jag
valde att ta eftersom jag tror mig
kunna tillföra lite nytänkande
och kanske också lite förändring.
RB 218.indd 24
Det finns ju en del som klagar på
Grefabs - som dom anser - bristande förmåga att hantera oss
båtägare som kunder. Det är
ju vi som köper deras tjänster och alltså betalar deras
löner, men var är servicekänslan, undrar dom? Är
Grefab ett kundorienterat kommunägt företag
med framtidsvisioner,
och planer för framtida
intäktsökningar eller
är det endast ett kommunägt bolag?

•

Varför hyr inte Grefab ut
tomma båtplatser på korttidsavtal? Är man så säker på att
vi båtägare inte kan flytta på
oss? Var är ”jakten” på alternativa inkomster? Med flera

Nedan ser ni några av
mina
frågeställningar
och framtida projekt jag
kommer att arbeta med:
•

•

•

Varför ligger kontoret mitt i
city och i en lokal som inte är
handikappvänlig? Torslanda,
Hinsholmskilen eller Fiskebäck vore väl lämpligare?
Marken där arrenderar man ju
redan och plats finns.
Varför sker upptagning och
sjösättning endast på vardagar och på kontorstid? Tror
Grefab att alla båtägare är
pensionärer som är lediga på
dagtid?
Varför har inte båtägarföreningarna en plats i Grefabs
styrelse? Kanske utan rösträtt, men båtägarperspektivet
behöver ju också vara närvarande där.

•

•

hundra tomma platser, så
kanske man inte skall vara så
kaxig.
Varför får husbilarna el och
vatten utan kostnad i vissa
av Grefabs hamnar, när en
likvärdig p-plats i andra
kommuner kostar minst 200
kronor per dygn?
Varför har inte personalen
i hamnarna arbetsbeskrivningar? Inte för att jag på
något sätt vill jaga personalen - de gör säkert det de får
order om att göra.
RODERBLADET
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•

Som en av sju ordförande vill
jag att Grefab lägger mina
medlemmarnas pengar där de
får mest valuta för dom. Jag
tror det finns en förbättringspotential inom detta området. Grefab kan nog både skära
ner på kostnader och hitta alternativa intäkter vid sidan av
de som redan idag genereras
från oss båtägare.

Jag tror att ett samarbete
mellan de sju båtägarföreningarna kommer
förenkla, förbättra och
förändra såväl hur vi
själva som Grefab arbetar, både i det dagliga
och i det långsiktiga
arbetet. Vi sju föreningar kan lära av varandra, kopiera det som
fungerar bra och undvika
de fällor andra redan har
gått i. Båtägarföreningarna
har alla liknande problem och
möjligheter. Om vi enas i gemensamma frågor kommer vi kunna
påverka beslutsfattarna inom de
berörda kommunala förvaltningarna och bolagen.
Jag ser inte någon av de tidigare
nämnda som motpart, utan som
medspelare med samma mål i
sikte, vi behöver bara synka oss
för att gå i takt och åt samma håll
samtidigt.
Kontakta mig gärna på
0709-600 629
Palle Lindkvist, ordförande i
Fiskebäcks båtförening
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Ordförande Rustan Zachrison
Vice ordförande Lars-Olof Larsson
It-ansvarig Boo Hever
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Revisor Bengt Carlberg
Revisor, suppleant Erik Ivraeus

Hinsholmare!

Tänk på att titta till både din egen och andras
båtar under vintern. Foto: Bengt Runge

När höststormen Knud gästade
Göteborg steg vattnet 1,1 meter.
Foto: Rustan Zachrisson

Nu har hösten infunnit sig och de
flesta har sina leksaker på landbacken. Det känns tryggt om det
kommer stormar. Men du har väl
säkrat stöttorna med en tamp
emellan och inte gjort fast presenningen i stöttorna? Hoppas
stormen Knud i slutet av september inte drabbade dig med några
skador, och inte heller Johanne
som kom lite senare.
Tänk på att titta till ditt torrlagda
flytetyg då och då under vintern.
Det kan ligga ett tungt snölager
på presenningen som behöver tas
bort, stöttorna behöver kanske
tillsyn. Har man riktig otur har
någon långfingrad varit framme
och stulit motordelar från äldre
inombordare där reservdelar är
svåråtkomliga, eller stulit något
annat från båten.

Händelser i hamnen
Under stormen Knud i september steg vattnet en dryg meter.
På VB-bryggan brast flera pålar i
vågbrytaren samt två akterpålar.
Ett förstag med segel brast och
de närvarande bärgade seglet
och sträckte ett fall som förstag.
Under stormen Johanne brast
förtampen på en båt och den
hamnade mellan akterpålarna
och låg och skavde. En båt med
nockplats fick slagsida. Tyvärr
var båtägarna inte medlemmar
i Hinsholmens Båtklubb och
kunde därför inte kontaktas. I
sådana sammanhang tycker
man att medlemsavgiften på 175
kronor vore en billig försäkring.
Vågbrytaren är ganska sliten
med ett antal utsidespålar som
har gett upp kampen mot vattnet.
Det går rykte om att en del av de
sten- och lermassor som Västlänken producerar skulle kunna
bli en vågbrytare genom att lägga
en landtunga utanför vågbrytaren. Huruvida detta är sant eller
ej kan skribenten inte svara på,
men en sådan lösning skulle
fungera som vågbrytare bättre än
den nuvarande.
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Vakten
Niklas Brehm vid polisen meddelar att det under tredje kvartalet,
1/7 – 30/9, har anmälts 45 båtbrott
i vår region. Åtta båtar har stulits,
19 båtar har haft inbrott och 19
båtmotorer har stulits. Juni och
september är de månader som
är mest drabbade av brott. För att
undvika otrevliga påhälsningar
rekommenderar polisen:
•
•
•
•

Töm båten på värdesaker
Ta av mindre utombordare
Tag av propellrar och liknande
Låst fast trailern alternativt ta
av ett hjul

•
Hinsholmen har inte undgått
påhälsning. På brygga K har det
gjorts inbrott i en båt, och man
har stulit och rivit runt i båten,
varefter luckan lämnats öppen,
vilket medfört vattenskador efter
regnet. Tyvärr är detta bara ett
exempel, det är fler som drabbats.
Vaktlotteriet har utfallit med
vinst till följande som tagit sin
vakt under säsongen:
Daniel Hansen L27
Helena Wahlborg L23
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HOVÅS ASKIMS BÅTKLUBB

Rekordsommaren vi sent
skall glömma
Det är nu dags att summera båtsäsongen 2018, vilken för de allra
flesta blev en rekordsommar vi
sent skall glömma. När det gäller
vädret får vi gå tillbaka över 100 år
för att hitta en jämförelse, och efter
ett antal blåsiga somrar kunde
vi i år konstatera svaga vindar –
vilket vi som seglar ”lidit av”, och
nästan för varmt vissa dagar. Det
höll i sig ända in på hösten och vi
fick njuta av strålande väder på

vår välbesökta hamndag – nästa
år hoppas vi på lika fint väder
söndagen den 1 september, då vi
kan se fram emot ännu en hamnfest! Och det var väl först när stormen Knud drabbade västkusten
som vi kunde notera att hösten
kommit. Jag var nere i hamnen
den dagen och kunde konstatera
ett extremt högt vattenstånd, som
gick i nivå med bryggorna, och
hur mindre båtar med för kort

säkerhetskätting tog in vatten i
fören och var svåra att göra något
åt – utan ägarna fick tillkallas!
Det var dock mycket tillfredsställande att se så många båtägare som kom ner till hamnen
och förtöjde med extra tampar
och såg till sina flytetyg. Vår fina
hamn klarade sig bra med endast
några akterstolpar som gick av
och plankor som lossade.

Bevakningen och brotts-statistik
Enligt beslut på årsmötet har vi i
år bevakat hamnen från mitten av
april till någon vecka in i oktober,
med uppehåll under semesterveckorna. Till varje vakttillfälle
har vi kallat fem båtägare och kan
nu konstatera att bevakningen i
år sjunkit till 72 procent av de beslutade vaktnätterna mot 78 procent året innan. Och vi kan också
konstatera att det är ovanligt att
alla fem kallade dyker upp – det
klart vanligaste är att två båtägare vaktar våra båtar. Det är givetvis inte tillfredsställande och
vi hoppas på skärpning till nästa
säsong – det är faktiskt riktigt

trevligt att gå vakt och samtidigt
lära känna sina båtgrannar! Trots
denna försämring i vår bevakning hade vi fram till mitten på
oktober inte råkat ut för mer än
två polisanmälda stölder – en
stöld ur båt, dock ej båtmotor, den
16 juni, och en stöld av större utombordare som stod på jolleplan
den 5 juli. Att stölderna minskar
beror troligtvis på vår bom som
gör det svårare att åka ner till
hamnen samt att Sjöräddningen
lyser med sina strålkastare när
de återvänder efter utryckning
eller övning. Vi har tagit upp med

Grefab möjligheten att stänga till
vid grusplanens nordöstra del,
men hittills inte vunnit gehör för
våra önskemål. Under oktober
har vi tyvärr drabbats av en ny
typ av stölder – det har stulits ett
antal presenningar, som ligger
på vinterupplagda båtar, och
detta har nu polisanmälts. Så det
gäller att märka presenningarna
och åka ner till hamnen höstoch vintertid för att se till båten
och utrustningen och dessutom
tömma båten på alla värdesaker
samt om möjligt montera av utombordare, drev och propeller.

projektet att bli en aning försenat och förändrat. Men tankarna
bakom en ny sjöräddningsstation i ett Båtlivshus kommer att
realiseras och vi tackar alla
som redan
bidragit. Vi
kommer att
behöva ytterligare insatser från
dig
som
medlem
i
HABK och
f ra m föra l lt
andra starka
s p o n s o r e r,

och återkommer med mera information när de nya planerna tagit
fastare former.
För HABKs styrelse
Janerik Dimming, Ordförande

Båtlivshuset
Vi har i tidigare nummer av Roderbladet skrivit om planerna på
en ny sjöräddningsstation i Hovås
med klubblokaler även för Hovås
Askims Båtklubb och Askims
Sjöscoutkår – det vi kallat för Båtlivshuset, med det främsta syftet
att stärka gemenskapen och
främja båtlivet i Hovåshamnen
samt att värva nya sjöräddare till
R/S Hovås.
På grund av tekniska problem –
ett stort avloppsrör som försörjer
bebyggelsen söder om hamnen
omöjliggör den tänkta placeringen
av huset - och ekonomiska svårigheter – det har varit trögare än beräknat att få sponsorer - kommer
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Fortsätt att se efter din båt även när
den är på land. Foto: Janerik Dimming

Ordförande Janerik Dimming 0705 28 20 31
Vice ordförande P O Lundberg 0706 58 40 02
Kassör Alf Härsjö 0705 68 20 14
Sekreterare Stina Löfgren 0705 28 66 51
Ledamöter Johan Löfgren 0705 91 28 28; Bosse Palmås
0708 52 51 01; Johan Taurell 0708 51 37 05
Suppleant Cecilia Glittsjö, 0733 321170
Revisor Sten Adlersson 0705 59 96 65

Revisorssuppleant Kurt Maack 0706 36 70 43
Webansvarig Mikael Lexen 031 322 11 55
Valberedning Hans Frick 031 28 38 09;
Raymond Frankenberg 0735 349215
Roderbladet Stina Löfgren och Janerik
Dimming
Plusgiro 172070-5
habk.se

Vaktavlösning
Vår hamnkapten sedan 11 år, Pelle
Elsius, kommer med ålderns rätt –
han fyller 67 år i början på nästa
år – att sluta som ordinarie Grefab-medarbetare, men hoppas
kunna komma tillbaka som ”deltidare” i de södra hamnarna under
några år framöver. Pelle har skött
hamnen på ett föredömligt sätt
och alltid sett till att hålla den ren
och välvårdad och alltid ställt upp
för båtägarnas bästa. Pelle har ett
brokigt förflutet. Efter sin utbildning på skogsbruksskola började
han på Yngeredsfors Kraftverk

med att taxera skog och se till
att ledningsgatorna hölls rena.
Men ett liv på havet lockade och
det blev ett stort antal resor med
Gripsholm till USA och därefter
jobb inom alla förekommande
yrken inom restaurangnäringen
- han har till och med drivit pizzeria i Kungshamn under några
vintrar – varit kock och allt i allo
på en Swanbåt i Karibien, korsat
Atlanten vid ett flertal tillfällen
samt jobbat i sex år med ”gangster-ungdomar”, innan han 1996
började på Grefab.
Jag har under mina 22 år på Grefab alltid trivts mycket bra och
haft förmånen att träffa många trevliga kunder som jag oftast haft
ett gott samtal och många skratt tillsammans med. Och jag gillar
ju att umgås med folk som har båtar för då har vi alltid ett gemensamt samtalsämne. Nu hoppas jag få mera tid till min nyinköpta
Koster Marmina, som är byggd på Eriksbergs varv av dem som
byggde livbåtarna. Det var min fru som först blev förälskad i båten
och vi ser fram emot att ömt vårda henne och få många sköna seglatser tillsammans, kommenterar Pelle det faktum att pensionen
nu närmar sig.
Pelle Elsius går snart i pension, efter elva år
som hamnkapten i Hovås. Foto: Stina Löfgren

Det skulle vara kul att ta över som ansvarig
för Grefabs hamnar i Hovås och Killingsholmen och se till att hamnarna bibehålls lika
välskötta som tidigare och att få befogenheter att göra de förbättringsarbeten som följer
med ansvaret, säger Filip.

Pelle hoppas vi skall efterträdas av Filip Holmer, 32 år,
och en av de yngre Grefab-medarbetarna. Efter studierna var han ett år i Australien och jobbade sedan på
Nimbus Boats innan han sökte sig till Grefab som säsongsarbetare 2011, för att sedan bli fast Grefab-medarbetare 2015. Filip har jobbat sex år i Torslanda Lagun
innan han kom till Hovås i våras.

Filip Holmer aspirerar på platsen som ny
hamnkapten. Foto: Stina Löfgren

God Jul och Gott Nytt Båtår!
önskar styrelsen
RODERBLADET
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Sjöräddningssällskapet
presenterar stolt:
Eltekniker Mattias Högstrand,
processingenjör Susanna Dahl
och säljare Gustav Juliusson.

Mattias, Susanna och Gustav är tre av våra 2 000 frivilliga. Tillsammans lägger de tusentals timmar
av sin lediga tid för att öva sjöräddning, allt för att du ska kunna känna dig trygg när du är ute med
båten. Som medlem får du hjälp även om det bara handlar om motorstopp en strålande sommardag
– utan att det kostar någonting. Det är vårt tack för att du stödjer oss. Vi är en ideell förening och får
inga bidrag från staten, så ge gärna en gåva eller bli medlem på sjoraddning.se.

F R I V I L L I G A S J Ö R Ä D D A R E S E D A N 1 9 0 7.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Rätt svar till Hamn-frågan: Hamnstaden
Pythagorion på ön Samos
Bild 1: Det är hamnen Pythagorions inre hamnfyr på bilden. Från hamnen går reguljärtrafik till Turkiet
och till grannön Patmos. På bild 6 ser du en svensk polisbåt, som skall vara på EU-uppdrag under vintern
2018-2019. Besättningen är från sjöpolisen i Göteborg och Stockholm. Besättningen ska arbeta i pass om tre
veckor för att sedan bli avlösta. Vid mitt besök i hamnen i början av oktober så hade man just anlänt till
Pythagorion och höll på att iordningställa båten för uppdraget. Båten hade transporterats på bil från Sverige
till Aten. Därifrån hade besättningen kört båten.
Bild 2: Hamnen i Pythagorion har ett stort utbud av barer och restauranger utefter kajen. Det här är Grekland
för många turistande seglare. Som charterturist så kommer man oftast hit med flyg. En flygplats som är
26
häftig att både landa och starta från. Även ö-luffarna söker sig hit. Samos har runt 45 000 fastboende, och av
dessa bor cirka 9 000 i Pythagorion.

Roder ladet

Bild 3: Samos är cirka 44 km på längden och som bredast 22 km. Den räknas dock som en av de större grekiska öarna. Grekland har cirka 2 000 öar av vilka 200 är bebodda. Av Greklands totala markyta så utgör
öarna ungefär hälften av den. Att därför båtar och fiske är en så viktig del av det grekiska vardagslivet är lätt
att förstå.
Bild 4: Ön Samos har varit bebodd sedan 2 000 år för Kristus. Dess storhetstid var runt 500 år före Kristus.
Vid denna tid var Samos ett kunskapscenter och ett otroligt rikt samhälle. Filosofen Phythagora föddes här
och hade matematisk undervisning
för sina
elever i grottor, sommm
ännu i dag kan besökas. Öns rikedomar har
Plastskador,
grundstötning
lockat många erövrare och pirater att landstiga på ön. Plundringen av
ön blev så stor att den i slutet av 1400-talet blev obebodd i drygt 100 år.
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många bataljer senare så tillhör ön idag Grekland.
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www.skeppstadsvarvet.se

Bild 5: Det är kanske det här som de flesta turister söker när de besöker
Samos. Fina stränder, god mat och chansen att sitta i bara T-tröja och
shorts och läppja på en drink medan solen sjunker ner i Medelhavet.
Bild 6: Vid mitt besök i hamnen i början av oktober så hade man just
anlänt till Pythagorion och höll på att iordningställa båten för uppdraget. Båten hade transporterats på bil från Sverige till Aten. Därifrån
hade besättningen
kört båten.
Olle Clarin

Skumplasttillskärning • Madrasser
Bäddmadrasser • Soffdynor • Galon
Balkongskydd • Stolsitsar
Kapellväv • Kapellreparationer
Tyger för möbler ute och inne

10%

RABATT
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Gäller vid nytillverkning
och t o m 31/10

GALANT PLAST
Odinspl 2 (hpl. Ullevi N) • 031-15 28 16
Öppet: Vard. 9-18, lörd. 10-14
www.galantplast.se
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• Vi kan bådeTidningen
on/off-grid
samt
hybrid
med lagring
i de deltagande hamnklubbarna.
• Fritidshus m.m. utan elnät - Vi har lösningarna
Chefredaktör: Kjell Arvidsson,
0300-321 583
• Enbart
kvalitéprodukter
med0705
långa
Ansvarig
utgivare: Janerik Dimming
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• Alltid
personlig
och rådgivning
Artiklar, notiser,
bilder ochservice
ändringar i funktionärsrutorna
skickas till
din förenings representant i redaktionskommittén:
• Skräddarsytt
efter behov och förutsättningar
Saltholmens Båtägareförening Johan Götesson 073 9797496
• Vi ärBjörlanda
certifierade
och gör
installationer
08 39
Kile Hamnförening
Anders
Torwald 0709 93själva

Fiskebäcks Båtförening
Ragnar Strömberg 031 47 34 74
Hinsholmens Båtförening
Bengt Runge
0705-535704
Hovås Askim Båtklubb
Janerik Dimming 0705 28 20 31
Killingsholmens Båtklubb
Arne Brorsson
031 91 16 68
073 094 64 62
Båtlaget Torslanda Lagun
Jan Wagner
Annonsförsäljning:
Lennart Sjöberg +45 5032 2827 sjoberglennart@hotmail.com
Tryck: Billes Tryckeri, Mölndal

www.nordhenergy.se

Tel: 0735 54 10 10
RODERBLADET
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Nytillverkning, omklädsel, tillskärning av
skum till dynor. Byte av knappar och öljetter

Sjölanders
Marin & Markistextil
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Roder ladet
KILLINGSHOLMENS
BÅTKLUBB

min

Killingholmens Båtklubb

Ordförande Arne Brorsson 0705 60 07 80
Bryggombud:
Sekreterare Olle Elm 0707 790 770
Brygga A Bengt Kåmark 031-91 23 46
Kassör Jan Skårman 031-91 24 13
Brygga B Göran Stråhle 031-93 27 25
.LOOLQJVKROPHQV%nWNOXEEFR$UQH%URUVVRQcVEDFNHQ%LOOGDONLOOLQJVKROPHQVEDWNOXEE#KRWPDLOFRP%DQNJLUR)DFHERRN.LOOLQJVKROPHQVEnWN
Suppleanter Mats Rundlöv 031-91 12 69
Brygga C Bo Teander
OrdförandeRolf Jacobsson
Arne Brorsson031-91 26 0705
Valkommitté:
031-91 23 46
Revisor
49 60 07 80
Facebookadmin
Olle Elm Brygga A Bengt Kåmark

Sekreterare:

Göran Stråhle

031-93 27 25

Brygga B Göran Stråhle

Kassör:
Jan
Skårman c/o Arne031-91
24 13
Killingholmens
Båtklubb
Brorsson
Suppleanter:
Mats
Rundlöv
031-91
12
69
Åsabacken 9
427
36 Billdal Rolf Jacobsson 031-91 26 49
Revisorer:
Olle Elm

Brygga C Jan Edvardsson
killingholmensbatklubb@hotmail.com
Facebookadmin:
Olle
Elm
Facebook Killingsholmens båtklubb
Bankgiro 5308-8472

031-93 27 25
031-91 92 79

0707 790 770

Höstmöte och nya möjligheter

1lVWDVWHJ

Föreningen hade sitt höstmöte Så kommer vi till
den 4 november, och en trogen stugan; Vi har
skara u
slöt
Vi har
funderat
Själv tänkte jag skriva om mitt
Allt länge
är satt– för en underbar sommar.
harupp.
vi hunnit
en sagt
bra bitdet
in på
förut och vi säger det igen - vi kan och det finns ju
våren kanske är det sommarvärme Facebooksidan är fortsatt levande. Och nummer, vilket börjar på 59, tycker
bli fler! Men ändå, vi som var där en historia runt
när vi läser det här numret av medlemsantalet är fortsatt ökande och vi bättre med 95.
hade mycket bra diskussioner. den, som så väl
Nej skämt åsido, det är av yttersta
fortsätter att öka så bör vi vara cirka 115
Roderbladet.
har inteupp
drabbats
FöreningenHamnen
visar också
en av
beskrevs i förra
vi kommer vidare här och vi hopp
medlemmar i år.
några
större
inbrott
eller stölder
fortsatt
stark
ekonomi
och etti alla
bra fall
numret av Roderpå årsmötet har skapat en plan för a
Vi
skrev
“nästa
steg”
i
rubriken.
Här
vad
vi
vet
och
det
känns
bra.
medlemsantal - 84 stycken, och bladet. Med det
Klubbstugan har en lång historia, och utställa nästa steg i utvecklingen.
är
det
så
att
för
att
fortsätta
den
positiva
Nya
båtplatsskyltar
är
på
plats,
flaggspel,
det är bra, men det kan ju alltid bli i tankarna bevecklingen av den ska ske varsamt. Foto: Olle Elm
vimplar
förhoppningsvis
ävenupp,
flaggor trenden måste vi ha in fler medlemmar i
bättre. och
Hamnen
har rustats
Arne B
gärde vi ett extra
styrelsen,
ta
tag
i
nästa
steg
och
utveckla
skall
på länge
plats. Kanske
och med
menvara
än så
har det det
intetillgjorts
möte med Grefab
styrelsearbetet
ärnågot
så att med
klubbhuset
har Här
börjat
renoveras
stugan.
tror
vi oss och
utifrån
hur vioch kanske få in yngre krafha en lösning
gör att vi inte skulle
ter. Det skulle
bryggor
och pålarsom
är genomgångna.
kunnavara bra.
bara fortsätter som vanligt, utan bevara historien,
också adderar ytterligare värden
utöka användanför dig som medlem i föreningen.
det och ge extra
värden till dig
Som alla säkert känner till har vi
som medlem. Vi
drivit en del projekt tillsammans
förklarade våra
med Grefab och det tycks vara
en lösning på gång. Flaggan på tankar kring hur
Länsstyrelsen har fattat beslut om 5-knops-regler i ham
vårt underbart snygga flaggspel vi vill att Grefab nen, och Grefab ansvarar för utformning av märkningen.
Foto: Olle Elm
kommer Grefab att ta fram, och skall prioritera sina
där överst på flaggspelet kommer pengar, hur vi som
klubb kan utvecklas och hur vi - KBK tar hand om klubbstugan
den vaja nu till våren.
tror att vi på bästa möjliga sätt ut- och gör visst underhåll. Grefab
står för material och transporter.
5-knops-projektet - där har vi vecklas tillsammans.
Vi tar lite i taget och håller huset
överlämnat Länsstyrelsens beslut
till Grefab, och där framgår det hur Vi publicerade en text på vår Fa- i ordning för att bevara miljön
märkningen skall utformas och cebook-sida, som väl beskriver och utveckla nya möjligheter för
vem som har ansvar för den. Det vad vi gjorde upp. Det här är gi- KBK:s medlemmar.
är alltså upp till Grefab att se till vetvis en punkt som stämman
att det blir bra och åtgärdat enligt får ta beslut om, men styrelsen På det här sättet kommer vi ha
underlag och beslut från Länssty- anser att det är rätt väg att gå. I kontroll över utvecklingen och få
till det som vi vill, och då sitter vi
korthet är det upplagt såhär:
relsen.
på förarplatsen, och inte längst
Vi inom klubbarna har gått
Tillverkning av:
igenom vilka frågor vi tycker är - Grefab använder sina medel
till bak och åker med. Vi skapar en
6LWWEUXQQVGHWDOMHU
viktiga och kommer driva dem att bygga ny toalett med eventu- vinn-vinn-situation till glädje för
0nWWEHVWlOOGDGXUNDURFKUXWWUDOODU
på ett bra och professionellt sätt ell dusch till våra medlemmars alla.
%\WHDYVNDGDGHOOHUXWVOLWHQWHDN
framöver tillsammans med vår bästa.
Möjligen
kombineras
.ROODYnUKHPVLGDI|UWMlQVWHUVRPXQGHUOlWWDUGLWWEnWOLY
partner Grefab. Det känns tryggt bygget med ny kompressor/kom- Med det sagt och skrivet så
att vi har ett gemensamt intresse pressorhus till anläggningen i önskar vi en fortsatt underbar
här. Vi tror att vårt fortsatta ge- hamnen samt att säkerställandet höst.
mensamma arbete skapar värden av hamnen och bryggorna fortför dig som medlem, eller rättare sätter.
Arne Brorsson
sagt - vi vet det.

N
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SALTHOLMENS BÅTÄGAREFÖRENING
Registeransvarig Claes Martinsson 0733 48 42 49
Sponsoransvarig Ingemar Fredriksson 0707 92 29 59
Roderbladet Johan Göthesson 073 9797496
Valberedning Alf Ydsten 031 68 14 65
Revisor Peter Wässing 0761 26 01 61

Ordförande, webmaster Magnus Legnehed 0705 95 43 56
Kassör Birgitta Edenberg 0702 71 24 93
Sekreterare Ann Hellman 0707 85 27 27
Vakt- o hamnansvarig Claes Edenberg 0738 08 35 68
Vice vaktansvarig Lennart Eriksson 0707 22 15 72
Saltholmens Båthamn, 426 76 Västra Frölunda

God jul &
gott nytt år!

Välkommen till Årsmöte!
Tisdagen den 5 mars 2019, kl. 18.30
Sjöräddningssällskapets lokal,
Talattagatan 24, Långedrag

Välkomna!
Styrelsen för Saltholmens båtägareförening

önskar Saltholmens
båtägareförenings styrelse

Smått och gott från vaktansvarig

Säsongsavslutningen blev lika spektakulär som oväntad, med
Mästarnas Mästare på Marstrand. Foto: Daniel Stenholm

Så har då båtåret 2018 gått i ide
och vi har att se fram emot nästa
år och hoppas att det blir lika härligt väder, med friska vindar och
varma sköna kvällar. För vår del
avslutades säsongen med en långhelg i mitten på oktober med segling och övernattning på Vinga
första natten. Vädret var helt underbart med molnfritt, 18 grader
och en sydlig vind på 9 meter per
sekund. Dagen därpå bjöd på en
sydostlig vind på 10-13 meter per
sekund, fortfarande 18 grader i
luften och strålande sol. Det blir
en härlig segling till Marstrand i
vår nyinköpta Maxi 999, som vi tog

ner från Stockholm sista veckan
i augusti. Vi gick då genom Göta
kanal och jag för avsikt att skriva
om denna resa i nästa nummer
av Roderbladet. Nåväl, vi förtöjer
i Marstrand och där är det inte
många båtar.
Lördagsmorgonen börjar med lite
dis, men solen kommer fram och
det blåser friskt från sydost. Vi
tar ett dopp i det 13-gradiga vattnet och beslutar att stanna kvar
på Marstrand. Det visar sig att
Mästarnas mästare skall avgöras
denna helg. Det är en tävling som
RODERBLADET
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avgörs mellan olika besättningar
som har vunnit SM i sina respektive klasser och man seglar
nu i kölbåten J70. Mycket friska
vindar med broachar och åtminstone en avmastning fick vi beskåda. Egentligen var planen att
gå norrut, men vi insåg att det blir
tufft att kryssa tillbaka med bara
en dag på oss. Även söndagen
börjar med ett morgondopp.
Vinden har ökat ytterligare så det
blir två rev i storen och inte full
fock. Motorerar genom Albrektsunds kanal och får vinden rätt i
snoken. Vi kryssar ut, men vinner
inte mycket på slagen och vinden
är nu uppe i 16 meter per sekund.
Inser att det är för mycket segel,
eftersom andra båtar seglar för
bara fock och ändå går snabbare.
Efter Sälö beslutar vi oss för att
rulla in focken helt, men det går
inte riktigt enligt plan, för linan
är för kort och det blir en halv
meter kvar av seglet. Fram på fördäck och beslå för hand. Gittan
styr galant trots helt översköljda
glasögon och jag är dyblöt efter
denna incident. Miss Q kryssar
nu vidare och tar in det vi förlorat
på andra båtar. Förtöjer i Saltholmen kl. 16.20 - blöta men mycket
nöjda med helgen.

Första helgen i november mastade vi av i lugn och ro och sedan
väntar upptagning. Som ni har
märkt har vi fått ny personal i
hamnen, och nu hoppas vi att
samarbetet mellan hamn och
kontor fungerar bättre i framtiden. Det har tidigare varit problem
med parkering under sjösättning
och upptagning, men i år kom vi
fram till en förbättring för de som
ville segla lite längre på säsongen,
och jag hoppas att ni märkte av
denna. Synpunkter?
Angående parkeringsplatser innanför bommen ser det ut att dröja
innan det blir verkställt. Det skall
bli intressant med det nya märkningssystemet, för nu borde det
bli bättre koll på båtarna och att
de ligger på rätt plats.

kännbart med avgifterna som
skall höjas ytterligare. Min båt
kostar 8500 kronor för vintern. På
Bullandö Marina, som är privat
och där jag hämtade båten, är
kostnaden 7500 kronor. Denna
marina har bastu, restaurang och
parkeringsplats till varje båt. Nu
går det inte att gömma sig bakom
att kommunen inte får konkurrera med privata marinor för nu
ligger man efter. Dags att göra
Saltholmen till en riktig gästhamn och få in lite kulor som
man gör på GKSS! Jag hoppas
också att man redan nu börjar
med underhåll och upprustning
av det som skall vara klart och
fixat till våren. Det verkar som
att det har blivit lite färre båtar
som använder inre hamnen som
förtöjningsplats vid mastkranen,
För övrigt börjar det nu bli men det ska vara noll. Tillfällig

förtöjningsplats finns på brygga
6. Innanför bommen är det ingen
nattparkering och efter ett antal
parkeringsböter verkar det ha
blivit bättre även där. Fortsätt så
och alla blir nöjda.
Avslutningsvis, töm båtarna på
utrustning och se till att ventilera
så slipper ni mögel. Tänk också
på att vi har verktyg att låna ut, se
hemsidan för mera information.
Vaktningen har tyvärr minskat
något och det har förekommit
stölder men inte i någon större
omfattning, mer om detta i nästa
nummer av Roderbladet.
Claes Edenberg
Vaktansvarig och språkrör för
SBF gentemot Grefab

Göteborgs Båt & Finsnickeri AB
Ett snickeri utöver det vanliga

Båtsnickerier.
Tillv. o renovering av:
Båtar
Inredningar
Däck
Salongs- o sittbrunnsbord
Allt efter egna önskemål.

Vi utför även reparationer
av försäkringsskador.

www.gbgbatsnickeri.se

Vi har egen sprutlackering!

Hemsnickerier.
Tillv. och renovering av:
Möbler
Kök / garderober
Trappor
Bord (intarsia)

Ring oss för bokning av tid:

031-922200

Sov torrt med hotellkomfort!
JULKLAPPSTIPS!
Vi bjuder på underlakan vid köp av bäddset!
Värde från 189 kr. Erbjudandet gäller till 31 december 2018.

Handla direkt i vår webbshop på comfortex.se
eller besök någon av våra återförsäljare.
599 kr/set
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Info@gbgbatsnickeri.se

BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN
Ordförande William Ressel 0703 68 79 57 N27
Vice ordförande Jan Wagner 0730 94 64 62 A9
Kassör Karl-Erik Bolin 0763 27 80 26 M31
Ledamot Lars Holst 0707 16 54 58 M37
Suppleant Per-Olof Törnqvist 031 - 56 26 26 N32;
Karl-Arne Stenborg 031 – 92 32 10 B4
Revisor Rolf Nordström 031 – 40 41 15 C9

Viktor Setterbergs Väg 11, 423 38 Torslanda
Medlemsavgift: 175 kr
Plusgiro: 27 73 80 – 2
E-post: batlaget.tlagun@gmail.com

Foto: Jan Wagner

M

TIPPETIPPETIPPTAPP!

idnatt råder, tyst det är
i hamnen… men det är
inte alls säkert att det
är rara små fötter som
knastrar i snön. Det kan även vara
kofötter, släpkärror och kapskivor.
Har Ni varit därute och gjort en lov
på sistone? Åk ut och stoppa om
henne! Ligger täcket rätt? Behövs
det fler surrningar - och de sitter
väl inte fast i stödbockarna? Farligt och förbjudet! Minnet är kort,
men minns hur det blåser när det
blåser! Det ylar och tjuter, är ofta
kolmörkt och polish hjälper inte
mot piskande öljetter vare sig på
egen båt eller grannens.
Tjôta! Surra stödbockarna! Spänn
åt ordentligt. På lösan sand kan
det bli glapp mellan skrov och
stötta på grund av stormruskningarna, och på asfalt kan stöttan
börja flytta sig. Följ det som står i
Grefabs bestämmelser.

Kan det bli simbassäng i sittbrunnen på grund av en dålig ryggås,
är ventilationen öppen, vore det
bra med någon form av avfuktning och har motorn fått sin gröt?
Annonsera inte de begärliga motorerna. Dölj dem om de måste
sitta kvar. Det har varit mycket
elände i år och det ökar.
Ta in fendrarna så slipar de inte
bordläggningen där de hänger
och rullar längs skrovsidan i
vindbyarna. Surra rodret så sliter
det inte ut sig. Ta in klätterlinorna, lås fast stegen och töm
båten. Lås lär inte hjälpa, men
möjligen alarm.
Ursäkta alla pekpinnar, men
syftet är omtanke. Det är mycket
att tänka på så här i storm- och
juletider.
RODERBLADET
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Ronden går vidare. De som har
sjöbod kanske har något dyrt liggande kvar som borde hem. Vissa
båtvårdsprodukter tål inte frost.
Masten vill också ha uppmärksamhet. Fukt och galvanism
bränner märke i aluminium om
stål ligger emot. En plastbit emellan gör susen. Kontaktlim är bra
till mastmärkningen.
Slutligen kan man också fundera
över alla de underbara klappar
som kan tänkas. Ny kompletterande eldsläckare med rök istället för skum, flytvästar som
klarar bäst-före-datum 2019, ny
brandvarnare, ja ni vet, den önskelistan rullar fort långt i tillbehörskatalogens
medvetna
drömvärld.

Vem bryr sig!
Det hände en tråkighet i slutet på
oktober. En onsdag upptäcktes att
en presenning var uppe och flög
spinnaker. Samtliga 25-liters vattendunkar, 12 stycken, var stulna.
Linorna som håller presenningen
var avskurna och det var konstigt
att den ofrivilliga vindjammern
inte hade slitit sig eller vält efter
många blåsiga dygn. Stölden hade
observerats på måndag morgon
men inte rapporterats.
Man frågar sig vem som gör så
här. Är det båtägare, dieseltjuvar,
fricampare eller vad? Otäckt är
det! Man reser inte gärna bort när
ingen bryr sig – ”Väldigt konstigt
att inte presenningen sitter fast,
men det är inte mitt problem”.
Coboats söker säkra hamnar
Vi är idag 55 följare och hamnen är
cirka 6 gånger större. Inte så bra!
Tänk om alla vore med. Då kunde
vi ha en ögonblicklig koll på allt
underligt som händer i hamnen –
skumma bilar, konstiga trailerparkeringar, båtar som vid en fråga
försvinner rakt ut i natten och så
vidare. Ladda ner appen Coboats,
och gå med i gruppen Torslanda
Lagun. Läs vad som händer och
hjälp till att rapportera om du ser
något.
Hamnchef sökes
Hisingehamnarnas
hamnchef
har slutat. Hur går det då med arbetsledningen nu i vinter, undrar
styrelsen. Rekrytering pågår. Vi
berättar mer när vi blivit informerade.
Titta på mig!
Mycket välkommen också att
titta in tillsammans med 50-75
hamnintressenter. Ett 30-tal följer
kontinuerligt och vi fyller på med
information så gott vi kan. Anmäl
ditt kändisskap till Båtlaget Torslanda Lagun i ansiktsboken.
Allt kan bli bättre
Den sanningen är en kraftig underdrift när det gäller limmet på
våra nya märkdekaler. Ta med lim

och låt oss hoppas på det bästa
vad gäller ökad administrativ effektivitet – det är ju vi som betalar!
Bo sökes
Minken Minke är fortfarande
spårlöst försvunnen. Han bodde
nog ett tag under klubbstugan
och vi letade med högteknologisk
utrustning, fiberoptik, men kammade noll. Vi tänker på den lille
stackaren på julafton. Men, han
kanske har gosat in sig i någons
kvarglömda matförråd. Det visar
sig tids nog, hemska tanke.
Pengar, pengar, pengar!
Grefabs hamnar har stora underhållsbehov och 2022 inleds
nästa avtalsperiod för tomträttsavgälden. Vad månde komma ut
av det! Nu börjar det växa fram
ytterligare ett problem
– beläggningen. I Lagunen är det nu gott om
vinterplatser både ute
och inne. I Björlanda
Kile fanns det uppemot 400 lediga platser
i somras. Det skiljer
mellan hamnarna men
tendensen är mycket
oroväckande.

Grefab och båtägarna sitter bokstavligen i samma båt och nu
är det viktigt att vi hjälps åt och
samarbetar. Här måste prioriteten och inriktningen vara under
kommande år och ordförandemöten.
Det är nästan gratis!
Medlemsavgiften 175 kronor
är oförändrad. Då kommer 4
nummer av Roderbladet och 6
nummer av Båtliv med posten.
Båtlaget är med i Västkustens
Båtförbund, som erbjuder kurser,
föredrag, rabatter och information. Titta på hemsidan – och till
våren kommer Båtlaget med en
egen hemsida.
Betala gärna innan vi påminner i
vår. Det underlättar och minskar
kostnader – TIPP TIPP TACK!

God jul &
gott nytt år!

önskar styrelsen

Matematiken är mycket
enkel. De lediga platserna måste betalas av
de som är kvar, och då
måste hyrorna höjas,
och då blir det fler som
lämnar och plötsligt är
den onda spiralen ett
faktum.
Nya tider stundar. Grefab
måste marknadsföras.
Det gör man med kundanpassning,
kreativitet,
servicekvalitet,
kostnadseffektivitet och
kon k u r rensa npassad
prissättning. Så har det
alltid varit för företag
som inte har kölista.
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Marknadens bästa båtförsäkring –
i värsta fall en självrisk!

Med Pantaenius som partner har du marknadens bästa försäkringsskydd för dig och din båt. Du har alltid fast försäkringsvärde och
aldrig åldersavskrivningar. För många skador har du inte ens en självrisk.

Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 · pantaenius.se

