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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 KitUNGDOMARNA INTAR BJÖRLANDA
surfing där utövarna surfade på de höga
KILE SMÅBÅTSHAMN
vågorna. Men i Corralejo finns skola för
sidan 9
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.

BLI MEDLEM I DIN
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sidan 3

Bild 4: Museo de la Sal ligger på
mitten av öns östkust. Alla Kanarieöar
har haft ett flertal saltanläggningar, men
nu finns endast museet i Las Salinas
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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Roderbladet. Hamnen har inte drabbats av
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fortsätter att öka så bör vi vara ci
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Bli medlem i Din hamnförening!
Alla borde vara med! I detta årets
första nummer av Roderbladet vill vi
slå ett slag för medlemskap i någon
av de sju hamnföreningar som tillsammans ger ut Roderbladet. Vi har
en viktig uppgift att fylla och det är
många frågor som ska avgöras i en
nära framtid.

Rabatter och andra erbjudanden
Flera föreningar har förhandlat
fram rabatter hos olika leverantörer. Hör med styrelsen i din förening om rabattmöjligheterna.

Direktkontakt med Grefab
Är det något du saknar, önskar
eller fundera på – tala med din
hamnförenings styrelse så ökar
dina möjligheter att påverka rutiner, kvalitet, service och mycket
annat.

Klubblokal
Några föreningar har klubbhus med stora lokaler för utbild- Roderbladet
Med båtlivet som gemensam platt- ning och samvaro. Andra har det Tidningen Roderbladet ges ut fyra
form kan föreningarna till en mindre.
gånger per år och ingår i ditt medsymbolisk summa erbjuda ett medlemskap. Här har du som medlem
lemskap som innehåller otroligt Svenska Båtunionen
möjlighet att lämna material till
mycket. Målsättningen är att alla
Föreningen i Torslanda Lagun är egna artiklar.
skall kunna få tillgång till båtplats
ansluten till Svenska Båtunionen,
och service till rimliga kostnader.
genom vilken man påverka båtpo- Vakt
Fem av hamnarna bevakas av båtlitiken på riksplanet.
Förutom det sociala finns det en rad
ägarna under sommarhalvåret.
Läs mer på batunionen.com
anledningar att vara medlem i en
Torslanda Lagun och Killingsholhamnförening:
men har av olika anledningar valt
ett annat vaktförfarande.

Föreningslivet har mycket att erbjuda.
Välkommen som medlem i Din hamnförening!
Man kan undra varför han
ser så missnöjd ut, Herr Svan.
Kanske det beror på det dåliga
fisket, eller möjligtvis på hans
funderingar över toafrågan?
Vad det än beror på har vi alla
olika, men goda skäl till att
häcka i hamnen.
Foto: Karin Koritz

Betala ditt medlemskap så här, senast den 31 mars
Betalning med inbetalningskort: Ange namn,
postadress, mejladress, telefon, båtplats och vad
betalningen avser.

Björlanda Kile Hamnförening
Plusgiro 14 76 01-9
Medlemsavgift 100 kr
bjorlandakilehamnforening@gmail.com
Killingsholmens Båtklubb
Bankgiro 5308–8472
Medlemsavgift 100 kr
killingsholmensbatklubb@hotmail.com

Betalning via internet: Ange namn och båtplats
och mejla övriga uppgifter till din förening.

Hovås Askims Båtklubb
Plusgiro 17 20 70-5
Medlemsavgift 100 kr
hovas.hamnforening@gmail.com
Saltholmens Båtägareförening
Plusgiro 72 24 64-5
Medlemsavgift 100 kr
magnus@legnehed.se
Båtlaget Torslanda Lagun
Plusgiro 27 73 80-2
Medlemsavgift 175 kr
batlaget.tlagun@gmail.com
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Hinsholmens Båtklubb
Plusgiro 94 72 54-9
Medlemsavgift 175 kr
hbk@hinsholmen.com
Fiskebäcks Båtförening
Plusgiro 62 32 01-1
Medlemsavgift 150 kr
info@fbf.se
Swish 123 514 0561

Information från Grefab
Hoppas att vintern har varit fin och att eventuella besök på Båtmässan nu skapat förväntningar
inför en bra båtsäsong. Grefab använder sig av Roderbladet som en informationskanal som komplement till hemsidan och brev. Informationen i Roderbladet är båtföreningarnas, förutom i detta
nummer där även Grefab har en informationssida då Grefab ser till att detta nummer skickas till
alla kunder. Föreningarna ska i Roderbladet beskriva sin verksamhet för att locka medlemmar.
uppställningsytorna/bryggorna.
Arbetet syftar till att kunder på ett
effektivare sätt skall nyttja el då de
verkligen behöver och inte råkar
använda ström på ett sätt som
strider mot villkoren. Detta arbete
grundar sig i den energikartläggning som genomförts 2017--2018. Vi
har påbörjat arbetet i Hinsholmskilen och har som ambition att alla
hamnar skall uppleva en effektivare elanvändning inom några år.

•

Under vinterhalvåret har det
Vikten av båtmärkningsdekaler
snickrats ny sanitetsbyggnad till
Önskemål om båtmärkningsdekaler har framförts av både
kunder och personal. Nu har
detta blivit en
verklighet och
Grefab vill uppmana alla att
fästa dekalerna
enligt tidigare
utsänt
brev.
Om du saknar
dekal
inför
sjösätt ni ngen
kontaktar
du
kundservice@
grefab.se eller
får hjälp av personalen i hamnen i samband med Killingsholmen och som ska vara
sjösättningen. Du kan läsa mer om klar till sommarsäsongen 2019.
detta på grefab.se.
Kontakt har tagits med LänsstyNy organisation
relsen, Sjöfartsverket och TrafikFrån den 1 januari 2019 slås hamn- kontoret inför uppförande av nya
distrikt Söder och Norr ihop och 5-knopskyltar utanför Killingsbildar ett hamndistrikt. Detta holmen. Om allt går enligt plan så
kommer att ledas av en nyrekryte- ska nya skyltar finnas på plats till
rad enhetschef som heter Jessica våren.
Johansson.

•

Nya bryggor och fler platser i Fiskebäck
Äntligen har den sista etappen av
ombyggnationen av bryggor i Fiskebäck startat. Totalt tillkommer ett
50-tal nya platser på de nya flytbryggorna. Det är inte bara i hamnen
som arbete skapas i samband med
detta. Kundservice arbetar nu med
att skriva om kontrakt med gamla
kunder och nytecknande av avtal
för de tillkommande kunderna. Allt
ska vara klart till säsongsstart 2019.

•
•
•
•
•

Boka sjösättning och upptagning
Beställa parkeringstillstånd
Se dina avtalsuppgifter på båtplats, vinterplats, hytt, sjöbod,
jolleplats och kajakplats
Ändra dina kontaktuppgifter
och adress
Beställa och avbeställa stege
till båtplats
Ansöka om båtplats, vinterplats, vinterplats i sjön och inomhushall
Säga upp båtplats, vinterplats,
hytt, jolleplats och kajakplats.

Foto: Grefab

Det här är Grefabs uppdrag
Grefab är ett kommunalt, regionalt
bolag och har en politiskt tillsatt
styrelse. Styrelseledamöterna tillsätts av kommunfullmäktige i
respektive ägarkommun Göteborg,
Partille, Mölndal och Ale.

Grefabs ledning träffar regelbundet hamnföreningarnas ordförande för att se till att båtägarnas
E-tjänster
Underhåll
För att underlätta för våra kunder intresse tillvaratas. Vid mötena
Under de närmaste åren genom- har vi utvecklat e-tjänster. Föl- samlar Grefab upp synpunkter
för Grefab ett arbete där vi i jämn
jande tjänster kan du göra själv på främst gällande underhåll och
takt byter armaturer och eluttag på
investeringar. Vid vårt möte i
grefab.se.
RODERBLADET
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november kunde vi konstatera att
samarbetsformen fungerar mycket
väl och deltagande ordförande uttryckte sin uppskattning. Den som
är intresserad av att veta mer om
vad som händer kan prenumerera
på protokoll och handlingar från
Grefabs styrelsemöten via goteborg.se.
Att köra med tung trafik bland
bilar, båtägare, barn och andra som
rör sig i området under kvällstid
och helger fungerar inte. Risken
för olyckor är för stor då många
som befinner sig i hamnområdet
inte visar hänsyn till att Grefab
kör med tunga fordon. Grefab har
därför valt att ta upp och sjösätta
båtar under dagtid på vardagar.

Under sommaren är det Parkeringsbolaget som förfogar över
den yta som Grefab arrenderar av
Fastighetskontoret som uppställningsyta under vintern. Del av parkeringsintäkterna tillfaller Grefab.
Frågan kring husbilsparkering ansvarar Parkeringsbolaget för. Det
ingår inte i Grefabs ägardirektiv att
ha uppställningsplats för husbilar.
Grefab arbetar kontinuerligt med
översyn av bolagets kostnader och
intäkter. På kostnadssidan kan
det tillexempel vara att säga upp
mark som arrenderas, men inte
längre används. På intäktssidan är
det främst att kunna erbjuda båtägarna de platser som efterfrågas
både sommar och vintertid. Att

bolaget har rätt bemanning både
utifrån antalet anställda och utifrån kompetens är en fråga som
kontinuerligt prövas och vid behov
åtgärdas.
De lokaler Grefab sitter i nu är
varken handikappvänliga eller bra
ur arbetsmiljösynpunkt. Beslut har
därför tagits av styrelsen att flytta
till nya lokaler under 2019.
Grefab önskar alla en fin sjösättningssäsong med förhoppning om
att ni får många fina båtupplevelser under sommaren 2019.
Anders Söderberg
vice VD

UT MED BLYBATTERIERNA
IN MED LITIUM!
Med Epsilon som förbrukningsbatteri kommer du att uppleva känslan av
mer ström på båten. Epsilon har 90Ah som man kan nyttja fullt ut, det gör
att man kan t.ex. kan ersätta sina två 90Ah blybatterier mot ett Epsilon
Litiumbatteri. Dessutom är återladdningstiden så mycket snabbare. Batteriet
laddar fullt på 60min vid 90A laddström och är super enkelt att installera!

Litiumbatteriet Epsilon

◼
◼
◼
◼
◼
◼

5 000 cykler
Ultralätt, endast 12,5 kg
Kan laddas ur till 90%
Enkel installation. Lyft på kablarna och byt!
Batteristatus visas via en App i din telefon
Sänker konstruktion med litium-järnfosfat celler och inbyggd BMS

Kontakta oss för att hitta din närmaste återförsäljare
info@sellpower.se 031-761 85 80

180x 130mm _marin.indd 1
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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

Abrovinsch
1/ En vinsch för att lyfta taljor ombord
X/ En finurlig lösning på ett problem
2/ Tyskt ord för vinsch
Blixt
1/ Tillfällig hamnarbetare
X/ Snabb hamnarbetare
26
2/ Spett för att blockera elskåp
Grips
1/ Slanguttryck för gipsskivor
X/ Förteckning av skivor
2/ Handredskap för hantering av styckegods, säckar, balar

Tajta
1/ Straffa, dra åt
X/ Tätt in på kroppen
2/ Slang för att kyssa
Tug
1/ Tjat från jobbarkompis
X/ Bogserbåt
2/ Slang för tuggummi

Roder lad

Rätt svar på frågorna hittar du längst
ned på denna sida.

RÖRÖ STRANDKASSA

Olle Clarin
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Plastskador,
grundstötning mm
3RVW%nWWLOOEHK|U)LVNH

...grejer till båten
ORIGINAL
du inte
trodde
fanns!
RESERVDELSFÖRSÄLJNING

BÅT

Tillverkning av

6LWWEUXQ
0nWWEHV
%\WHDY

.ROODYnUKH

FÖRSÄKRINGSSKADOR
6M|PDFNGLHVHORFKEHQVLQ

Du hittar oss vid Torslanda Lagun
NRUWDXWRPDWG\JQHWUXQW

Välkommen! / Claes Wickström

031-96 
40 08

claessons.com

gSSHWXQGHUK|JVlVRQJ |YULJWVHKHPVLGDQZZZLFDVHVWUDQGNDVVDQ
www.skeppstadsvarvet.se

SERVICE-CENTER
+ 46 31 29 96 18

Tvätt & Impregnering TVÄTT, IMPREGNERINGw w w. k
OCH REPARATION AV
BÅTKAPELL

Kapell/Dynor/Markiser
DOELQPRWRU DOELQIDVKLRQVZHGHQDE

KAPELL & SITTBRUNNSKAPELL
S P R AY H O O D • M A R I N S ÖM N A D
M AT T L A N G E T T E R I N G

Mallning, tillverkning av bågar
+lOOHIOXQGUHJDWDQ9lVWUD)U|OXQGD
Handtvätt, impregnering, reparationer
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Vi tvättar även segel
och husvagnstält

RB 218.indd 10

2018-05-01 20:44:30
Efter

ett par års användande har impregneringsskyddet
på ditt kapell försämrats på grund av väder och vind. Det
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.

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

Kapelltvätt
Impregnering
RÖRÖ
STRANDKASSA

RB 218.indd

Regelbundet underhåll – efter
varannan säsong – håller ditt
26
Vi
utför
effektiv
& skonsam
av kapell.
kapell
fräscht
ochhandtvätt
helt längre
)XOOVHUYLFH,&$EXWLN

Samtidigt ser vi över bl.a. sömmar, rutor, dragkedjor m.m.
för
och rådgörRing
med Er
vadprisuppgift!
som skall åtgärdas i år.

$SRWHN/LYVPHGHO
SJÖVERKSTAN
3RVW%nWWLOOEHK|U)LVNH

Vi rekommenderar en översyn vart annat år.
Då håller man kapellet fräscht och helt i många år .
— Mer än 25 år i branschen —

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

Sjölanders
Marin & Markistextil
Backa Bergögata 14 • 422 46 Hisings Backa.
Tel 031 - 52 98 50 • Fax 031-52 98 66
E-post: info@marintextil.se • www.marintextil.se

6M|PDFNGLHVHORFKEHQVLQ
Öppet: Måndag - torsdag 10-17, fredag 10-14
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

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

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

VNH

att briljera i kompisgänget…

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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Eskader med problem
Seniorseglarna är på eskader några doft? Visst luktar den glykol.
Jo, efter fem pumptag slutar
vackra dagar i maj. Denna första Ingen
pumpen fungera! En olycka
brandsläckare
dag blåser det lagom, solen skiner behövs, som väl är.
kommer sällan ensam,
och siktet är inställt på Verdens
som sagt.
"En olycka
Ende i Norge. Det känns som det Medan röken skingkommer sällan Vi
perfekta målet på en perfekt dag. Då ras, rullar vi ut
plockar
isär
störs vi av en motorbåt, som närmar focken igen. Så det
pumpen.
I
backvenensam,
sig – norska Kystvakten. Vad kan blev trots allt segling
tilen har en skräpbit
de vilja oss gamla pensionärer och i hamn. Efter denna
som sagt"
fastnat. Biten tas bort
hur vågar de störa vår fina segling? uppskakande
och vi pumpar torrt.
hänFast det sista säger vi förstås inte. delse behövs en ”landare”
Sedan försöker vi rädda det
Vi 8
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vinbox, öl
att vi är illegala invandrare. Eller
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lar socker! Problemet löstes dock
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snabbt. Vi hade ingenting att för- Saltholmens Båtägareförening
med påfyllning av ny kylarvätska sig att en bult lossat. Det är den bult
tulla. Vi skulle bara stanna en natt i
som finns för evakuering av vatten
så är det hela klart.
6DOWKROPHQV%nWKDPQ9)U|OXQGD
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Alla passande
Vice vaktansvarig:
Lennart Eriksson 0707 22 15 72
får bli det som i familjekretsen
Vi vänder hem och tänker
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och
vi
ser
fram
mot
en
lugn,
skön
anför tar vi ner seglen och startar
lindas med många varv gängtejp
kväll.
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mångahänder
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V

utlovat har dessa frågor ställts
till Grefabs VD Ann-Christine
Alkner-Dahl. Då Grefab ännu
inte hunnit svara kommer vi
att redovisa deras svar i kommande nummer. Vi väljer dock
att redovisa de frågor som ställts
för att visa att vi arbetar för
föreningens medlemmar;
 0nQJD EnWlJDUH |QVNDU IDUtbegränsning i inloppet och i
hamnen på grund av vågsvall
och under badsäsong på grund
av många som simmar i inloppet.
Är det möjligt att ändra skylten
från 5 knop till 3 knop?
)LQQVGHWP|MOLJKHWWLOO\WWHUligare webbkamera längre in i
hamnen?
 3DUNHULQJ L KDPQHQ )LQQV

 %U\JJRUQD lU KDOD YLG UHJQ En toalett är ständigt stängd.
berget vid Aspholmen? Denna
rad kan då frigöras på våren speciellt under hösten. Brygga 3 Fel lutning på avrinningen från
för parkering. Över huvud taget är såphal och undertecknad har duschen? Just nu i april har det
en diskussion och förslag om trots försiktighet halkat vid ett inkommit flera klagomål. Vad
vad ni kan göra för att förbättra par tillfällen. Sammalunda för kommer ni att göra?
bUDOODUlGGQLQJVVWHJDUJRGparkeringen vid för- och efter- andra. Vad kan göras?
 9LG PDVWNUDQHQ L LQUH KDP- kända?
säsong.
3UREOHPPHGXQJGRPDUVRP nen ligger det ständigt två
Claes Edenberg
dagtid. är en trevlig hamn
badar i hamnen, läs mastkranen. vita motorbåtar under Resö
Vaktansvarig och kontaktperson
Det framgår ingenstans att detta Undertecknad har vid ett flertal
gentemot Grefab
att besöka
oavsett
tillfällen skrivit lappar och bett
är förbjudet.
 (IWHU YDUMH YDNWQDWW XQGHU att båtarna skall flyttas. Ingen
motorhaveri eller ej.
mörkertid framförs klagomål om effekt. Många båtägare som
ett flertal trasiga lampor. Under- betalar dyra pengar för båtplats
Information
tecknad har vid ett flertal tillfäl- i inre hamnen upplever detta
I vaktlokalen finns det förlen påtalat detta muntligt och som djupt orättvist. De ligger
tryckta lappar att placera
dessutom i vägen vid av- och
med brev utan synbart resultat.
i bilen som visar att man
 .ODJRPnO RP DWW VHSWL- påmastning. Vad kan Grefab
arbetar med sin båt!
tanksugen på pontonbryggan göra åt detta?
 0\FNHW
VNUlS EODQG DQQDW
fungerar sporadiskt. Dessutom Foto:
Karin Koritz

Dockmate Yacht Control trådlös styrning
Flexball elektroniska motorreglage
Östergärde Industriväg 13 031-320 18 50
www.marinmagasinet.se Välkommen!

håller i din hand?
SJÖTAXI
- max 12 personer
Låt mig hjälpa dig med
dina trycksaker.
BOGSERING
- få hem båten!
STARTHJÄLP
Gillar du tidningen du

hej@malinmagnussonmedia.se
0702-19 23 30
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0706 26 07 42

Ungdomarna intar Björlanda Kile
Årets upplaga av svensk seglings
största ungdomstävling, junior-SM,
avgörs den 9–11 augusti på vattnet utanför Björlanda Kile småbåtshamn.
Tävlingen är ett samarrangemang
mellan Björlanda Kile Segelsällskap, Hjuviks Båtklubb, Göteborgs
Kungliga Segelsällskap och Lerums
Segelsällskap, och eventet kommer
ha sin bas inne på Björlanda Kile
småbåtshamns område.
Vi har en riktig seglarfest att se fram
emot med cirka fyrahundra laddade
juniorer från stora delar av Sverige,
och det är sex år sedan junior-SM
senast arrangerades på västkusten.
– Det gläder mig att nu åter få det
arrangemanget i distriktet, säger
Västkustens Seglarförbunds ordförande Johan Westling. Med stöd av
Svenska Seglarförbundet kan distriktet bidra med projektledning

till JSM i form av klubbkonsulenten Julia Carlsson, vilket underlättar oerhört för arrangerande
klubbar, enligt Johan Westling.

i Björlanda Kile Segelsällskap. De
två senaste åren har vi arrangerat
en stor Optimistregatta i augusti,
och nu ser vi fram emot att få se
alla juniorklasserna på plats under
JSM. Jag är väldigt glad att vi har
fått med oss tre erfarna klubbar
som samarbetspartners till JSM.
Det känns tryggt att deras vana
av att arrangera större kappseglingar för jollar kommer bidra till
en utmärkt tävling, avslutar Niklas
Bengtsson.

Båtklasserna som finns representerade under JSM är Optimist,
Zoom8, E-jolle, Laser 4.7, Laser
Radial, RS Feva, 29er och Kone One,
och det kommer bli fullt av segel på
vattnet, och mycket folk i rörelse
på hamnplan. Arrangörsklubbarna
ber om visad hänsyn och förståelse för detta, och välkomnar samtidigt alla intresserade att komma Julia Carlsson
ut till Björlanda Kile för att ta del av
folkfesten.
– Jag ser fram emot att få välkomna så många juniorseglare
som möjligt till Björlanda Kile vid
slutet av semestern i år, säger tävlingsansvarige Niklas Bengtsson

Det kommer bli många segel, och mycket action på vattnet utanför Björlanda Kile småbåtshamn. Foto: Lars Fjelddahl

"...det kommer bli fullt
av segel på vattnet, och
mycket folk i rörelse på
hamnplan. Arrangörsklubbarna ber om visad
hänsyn och förståelse
för detta"
Bilden är från JSM 2018 i Saltsjöbaden. Foto: JS Martikel
RODERBLADET
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Hela detta uppslag är en annons från Skipperi

Det finsk-svenska gänget på Skipperi
vill göra båtlivet tillgängligt för alla
Det finsk-svenska gänget på Skipperi
vill göra båtlivet tillgängligt för alla
Vad är och hur startade Skipperi?

Skipperi är en båtuthyrningsplattform
som nått stora framgångar i Finland där
den lanserades redan 2017. Nu håller
plattformen på att växa sig stark även i
Vad
är och hur startade Skipperi?
Sverige.
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en båtuthyrningsplattform
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hobby och vi är många som vill hitta ett
Hur
ut för Skipperi?
sättser
att framtiden
täcka kostnaderna
för underhåll,
vinterförvaring, segel, kapell eller roliga
Mycket har redan hänt under
leksaker.” Skipperi blir på så vis en
vintersäsongen inte minst baserad på
problemlösare där både båtägare och alla
feedback och engagemang från alla
som vill komma ut på vattnet vinner.
båtägare och hyresgäster. Fokus för
Skipperi är att slå alla andra på den
Hur ser framtiden ut för Skipperi?
svensk/finska hemmamarknaden.
Inom kort öppna Skipperi även upp för
Mycket har redan hänt under
internationella turister med ‘Boat like the
vintersäsongen inte minst baserad på
locals, rent from the locals’. Det finns stort
feedback och engagemang från alla
båtägare och hyresgäster. Fokus för
Skipperi är att slå alla andra på den
svensk/finska hemmamarknaden.
Inom kort öppna Skipperi
även upp för Följ oss på Facebook!
skipperi.se
internationella turister med ‘Boat like the
locals, rent from the locals’. Det finns stort

skipperi.se

Följ oss på Facebook!

Roy Frijters

Roy Frijters

HAMNFRÅGAN
MED OLLE CLARIN

Vilken ö och hamn söker vi med
följande ledtrådar?

1 2 3
4 5

Denna gång söker vi en hamn inte långt från Grefabs domäner, och med följande ledtrådar så navigerar du nog
in i rätt hamn. (Svaret hittar du på sidan 25.)

På bild 1 ser du kummeln längst ut
på vågbrytaren, som möter dig när
du styr in till gästhamnen. Du är i
Stallvikens vatten och väster om
Keholmen. En del säger kanske att
de kommer till Glennland.

På bild 2 ser du hamnens mastkran På bild 3 ser du några av de cirka
och bakom den långa gästbryggan. 500 fritidsbåtar som har hamnen
Du har nu kommit till en marina där som sin hemmahamn.
du kan hyra cyklar eller ströva runt
i naturen.

På bild 4 syns klubbstugan för
hamnens båtklubb. Här finns både
dusch och toaletter och medlemmarna har nattbevakning. Du ser
också hamnens stora kran för lyften
av de större båtarna upp och ner i
sjön. Ramp för trailerbåtar finns och
spolplatta för bottentvättningen.
Hamnen ligger i ett naturreservat.

På bild 5 ser du hamnens populära
badbrygga, som lockar många ungdomar att djärvt hoppa i havet för
ett svalkande dopp. Vill du hitta
sandstränder eller vara för dig själv,
så är det bara att vandra in i det underbara naturreservatet.

2

1

Foton: Olle Clarin
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minhamn.se

International
Båtfärg till
bra priser!
Prisex: Micron Superior
0,75 lit 295:2,5 lit 795:-

RS Quest,

den nya, av seglarförbundet

rekommenderade
jollen.
KAPARENS
FÄRG & TAPET

Mobil 0705-29
59 06 (vid
• Adress:
Gustaf
Allmänna Vägen
5
Stigbergstorget)
Werners gata 8 B, 421 32 V:a Frölunda
7HOZZZNDSDUHQVIDUJVH
www.rssailing.se
RODERBLADET

Försäkringsskador, intarcia
teakläggning, inredningar
och mycket annat!
7HOPDUWLQVEDWVQLFNHUL#JPDLOFRP
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DE BAT T
HAR BÅTBRAN S CHE N
MIS S AT HÖ GKONJUNKTUREN?
av Bernt Lindquist
Artikeln är publicerad i tidningen
Båtbranschen.

Kan andra vattensporter, som till exempel kitesurfing, locka nya generationen till båtlivet?
Foto: Karin Koritz

Bakgrund
Vi är många som förvånats över att båtbranschen inte lyft trots en rejäl högkonjunktur.
Nya båtar under 7 meter har de senaste åren sålt på en bra nivå med ökningar sedan några år tillbaka. Båtar däröver i storlek har en relativt svag försäljning, framför allt gäller detta segelbåtar.
Under de senaste åren har begagnad försäljningen hämtat sig i detta segment men nybåtsförsäljningar har inte lyft, högkonjunkturen till trots. Det finns säkert en rad skäl som tillsammans
resulterat i denna situation. Här ett försök att hitta orsakerna till varför branschen halkat efter
men också ett försök att se möjligheter till en starkare tillväxt framöver. Texten innehåller många
generaliseringar, förenklingar och påståenden, men vill på så sätt skapa debatt.
högprioriterat hos nya generatio- För den som i dag vill byta upp sig
till en ny båt blir därför det ekoner.
Har helt enkelt andra produkter, ernomiska steget betydligt större
bjudanden och företeelser sprungit
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"För alla oss som
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så sofistikerade
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s
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på
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är
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värde. Är det ett Samtidigt kan man köpa en bra beför båtlivet.
det ju helt obegripligt
resultat av en gagnad båt för 50 till 70 % av vad en
För alla oss som
att inte alla andra tänker
”överförsäljning” ny kostar.Inte konstigt då att man
älskar livet på
under
2005 till letar begagnade båtar och att nylikadant
och
bara
måste
sjön är det ju
2008?
Efter fi- båtsförsäljningen får det tufft.
helt obegripligt
ut på sjön, kosta vad
nanskrisen under
att inte alla andra
det kosta vill."
2008 och 2009 lyfte Nu med den låga kronan ser vi
tänker lika dant
aldrig försäljningen att många båtar säljs ut ur landet
och bara måste ut på
sjön, kosta vad det vill.
som förväntat på begag- vilket kommer att minska utbudet
Men sanningen är nog att
nat och priserna hämtade sig av begagnade båtar i Sverige. Utbåtliv som det ser ut i dag inte är inte.
budet av båtar som är färskare än

BISTER SANNING?

EKONOMIN
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den försäljningsutveckling vi sett
allt sedan 70-talet fram till i våra
dagar. Det gäller alla storlekar på
båtar. 40-talisterna var genuina
båtmänniskor som älskade det fria
Högre priser på färska begagnade livet på sjön och vårdade sina båtar
båtar skulle gynna branschen i själva. Den här trofasta gruppen
form av större omsättning av både köper av naturliga skäl ingen ny
10 år är heller inte så stort i dag.
De här faktorerna skulle kunna
betyda att priserna på begagnat
kan stiga igen.

Det finns ju också en grupp som
faktiskt använder båten som sitt
sommarhem. I dag tar de ofta båten
till den utbyggda hamnen med service, för umgänge och fest. Denna
grupp byter tyvärr inte båt i så stor
utsträckning, deras båt motsvarar de behov de har och ett nytillverkad stor bo båt blir i dagsläget
orimligt dyr.
Vi har också en grupp som drömmer om, och i vissa fall också genomför, långseglingar. Drömmar
är en viktig faktor när det gäller
försäljning av nya båtar. Problemet
här är att deras båtar till största
delen redan är tillverkade. En 15 år
gammal båt duger gott för det stora
äventyret.

GENERATIONSVÄXLING

Vi talar ibland om att vi är inne

Varför lyfter inte båtbranschen trots alla goda förutsättningar, undrar Bernt Lind- i en generationsväxling i båtquist i denna debattartikel, men begagnatmarknaden vädrar morgonluft.
Foto: Karin Koritz branschen. Det stämmer säkert

nya och begagnade båtar. Steget båt i dag. 50-talisterna köper enligt
för att byta upp sig till en ny båt dem själva sin sista båt. Visst
skulle bli mindre.
köper även yngre generationer båt,
men detta i betydligt mindre omI takt med att vi får mindre lust fattning än vad tidigare generatiooch tid att lägga på underhåll av ner gjorde i samma ålder.
vår båt övergår skötseln allt mer
till professionella aktörer. Detta Mot bakgrund av hur nybåtsförär naturligtvis positivt för syssel- säljningen ser ut i dag är då en
sättningen i branschen men det fråga om de som köper de mindre
begränsar samtidigt den grupp av båtarna för dagsutflykter och fiske
människor som tycker sig ha råd kommer att vandra vidare i sitt
båtliv och på sikt köpa våra stora
med båtlivet.
bobara båtar?
De traditionella båtklubbarna pressas av kommuner som vill åt den
attraktiva, sjönära marken och har
kö för de som vill lägga upp sin båt
till lägre kostnader.
Till och från, och utflykt under
dagen är vad som gäller för nyEn annan faktor som inte går att båtsköparna. Detta är ju inte så
blunda för är ökade bränslepriser, förvånande om man ser till hur
det kan kosta mer än en flygbil- samhället ser ut i dag med många
jett till södra Europa att ta sig från aktiviteter och högt tempo.
hemmahamnen till favoritstället
och tillbaka med sin motorbåt. Det Kommer då denna grupps behov
billiga båtlivet är pressat både av av båt förändras över tid? Troligen
livsstil och ökande kostnader.
i mycket liten omfattning. De har
helt enkelt inte behov av ett flytande sommarhem. Dagsutflykter
är det som passar deras livssituation bäst och de som transporterar
sig har ett behov av just transporten.
40-talister har varit grunden för

HUR ANVÄNDS
BÅTAR I DAG?

BÅTMÄNNISKAN
ETT UTDÖENDE
SLÄKTE?
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men den viktiga frågan är ju då
hur vi fångar upp nästa generation.
Hur blir båtliv tillräckligt attraktivt
för att nya generationer verkligen
skall ta vid. Exempel på frågor man
kan ställa för att få förståelse för
hur vi kan förändra utvecklingen.
•
•
•

•

Vilka prioriteringar gör den
unga familjen runt sin fritid?
Hur ser man på frågor runt äga,
byta och hyra?
Hur finansierar man båt mot
bakgrund av att boendet tar
allt större del av familjens ekonomi.
Hur ser 80- och 90-talister på rekreation och naturupplevelser.

TIDSBRIST

Redan utan framtidsstudier kan vi
ju konstatera att en barnfamiljs liv
ser helt annorlunda ut i dag än för
40 år sedan. Måste-aktiviteterna är
så många fler i dag än tidigare.
Barnen skall absolut prova på fotboll, innebandy, tennis, dans, teater
och så vidare. Bara båtaktiviteter
som saknas på listan. På 70-talet
hade svensken 1, 6 intressen varav
ett huvudintresse, 2012 var siffran
3,8 utan att man räknar in datorn
och dess möjligheter till aktiviteter och intressen. Även arbetslivet

ställer naturligtvis högre krav på
engagemang och närvaro. Väldigt
få i dag i ”barnfamiljsgenerationen” väljer eller tycker sig ha tid
till långsemester i båt.

ÄR NYA VATTENSPORTER
LÖSNINGEN?

Kan båtbranschen fånga upp en
ung generation från de nya vattensporterna?
Vi vill ju gärna tro att nya företeelser som wakeboard och kate surfing skall få nya generationer till
båtlivet och vår bransch.
Jag tillhörde dem som hade tron
på detta och satt i Sweboats mässgrupp som föreslog att våra båtmässor skulle satsa på just denna
grupp. Med facit i hand måste jag
inse att jag hade fel.
Mässornas massiva satsningar på
fenomenet med tung marknadsföring och stora vattenbassänger för
aktiviteter gav i princip ingenting
i utdelning. Extremt lite intresse
runt poolen kunde konstateras.
Tyvärr missade mässorna i farten
att marknadsföra det mer ”normala” båtlivet.
Men man kan ju bli imponerad av
en strand i Halland fylld av kate
surfare. Full aktivitet och imponerande uppvisningar. Men börjar vi
räkna så handlar det om 10 till 20
personer som med sina hopp och
trick fyller vattnet utanför stranden.
Det är bara att inse, dessa surfare
är för få för att bygga en blomstrande framtida båtbransch.

SKAPA TRENDER

Nya trender skapas kontinuerligt.
Nu är det inte bara företag eller
traditionella media som äger möjligheten till kommunikation. Till
synes är det bloggare och influensers som i allt större utsträckning
styr vad vi skall tycka och konsumera. Har vi några personer med
den betydelsen som skulle kunna
ge oss den draghjälp som branschen behöver? Kan vi skapa dessa
personer?

att influensers tid är ute, hur skall
vår lilla bransch hänga med?
Men stjärnor behövs för att skapa
trender. Varför har inte Sverige
samma idolförklarade seglare som
i Frankrike och Nya Zeeland där
hela länderna kan namnet på sina
seglande hjältar?

testa båtar i svenska vatten. Storebro tog dem ut till Sandhamn
och därefter tog vi vid. Vi seglade
en Diva 39 och för säkerhetsskull
hade vi med en kock ombord. Vi
seglade ut i en vädermässigt helt
perfekt skärgård, lade till för lunch
på en ö i Björkskärsskärgården
norr om Sandhamn. Jag som just
kommit hem från dåvarande Jugoslavien också där seglandes en
Diva 39 var lycklig som ett barn för
Jag trodde att Volvo Ocean Race att nu kunna gå i land på de släta
var vad branschen behövde. Häftig och välkomnande klipphällarna.
segling, häftiga bilder och mediabevakning. I det senaste tävlingen Mot kvällen seglade vi till Brandhade besättningarna lärt sig att skärgården sydost om Sandhamn.
sända upp drönare som följer bå- Kocken nu förvandlad till bartentarna i närmare 30 knops fart ute der serverade perfekta Dry Martini
på oceanerna. En otroligt häftig ut till sittbrunnen i en magnifik
syn för en seglare, jag känner i hela solnedgång. Inte min favorit men
ändå. Plötsligt utbrister vår nye
kroppen hur jag styr båten in i
vän från Kalifornien ”Dam,
och över nästa våg. Men
this is almost as good
säljer detta båtlivet?
as the beach in LA”.
Lite lätt chockad
Jag har en kompis
inser jag hur tydsom får abstiPlötsligt utbrister vår
ligt vi är präglade
nensbesvär om
av vår uppväxt
nye vän från Kalifornien
han missar ett
och tidigare reFormel 1 race
”Dam, this is almost as
ferenser.
(enligt
kängood as the beach in LA”
narna den ytLärdomen är att
tersta formen av
det inte går att ta
tävling med någon
för givet, att de som
sorts bilar). Han
inte har våra skärkan beskriva extremt
gårdar och sjöar med sig
spännande detaljer ur den
i mina ögon bedrövligt trista spor- i bagaget, har så lätt för att inse
ten. Men får Formel 1 någon att bli tjusningen med det som vi båtmänniskor inte kan motstå. Det
sugen på att köpa en ny bil?
här gäller ju inte bara nysvenskar
Vad jag försöker belysa är att det är utan alla som inte haft möjligheten
väldigt långt mellan extrem sport att uppleva båtliv tidigare. Kräver
och oss vanliga människor. Man alltså mer arbete än vi kan tro att
kan nog konstatera att det finns marknadsföra detta fantastiska.
mycket liten koppling mellan de
här till synes häftiga aktiviteterna
och verklig konsumtion. Detta
framförallt så länge vi inte har de
stora svenska stjärnorna på plats i
Om detta var dyster läsning, i
båtar och bilar.
nästa artikel försöker jag i alla fall
fokusera på möjligheter och hopp.
Ställer ändå frågan, om vi är en
bransch ur tiden?

NÅGRA LÄRDOMAR
PÅ VÄGEN

FINNS NÅGON
FRAMTID?

BÄTTRE PÅ SANDSTRANDEN

En annan erfarenhet som jag smärtsamt burit med mig var ett möte
med en båtjournalist från Los Angeles. Exportrådet hade förtjänstfullt med hjälp av Sweboat bjudit
Å andra sidan hörs redan nu röster in internationella journalister att
RODERBLADET
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Hovåsekan med dimensionerna
Längd över allt 4,50 m,
Största bredd
1,50
m,
Hovåsekan
med
dimensionerna
Segelarea
Längd
över5,5
alltkvm,
4,50 m,
Pris inklbredd
rigg och
Största
1,50segel:
m, 700 kr
Segelarea 5,5 kvm,
Pris inkl rigg och segel: 700 kr
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Köp eller sälj din båt genom
Nordeuropas största kedja

av båtförmedlare!

YachtBroker hjälper dig med att göra dina båtdrömmar till verklighet.
Vi är 21 professionella båtförmedlare fördelade på lokala kontor i
Danmark, Sverige, Norge, Finland och Tyskland.
Vi brinner alla för att hjälpa till att hitta just din drömbåt, eller sälja
din båt snabbt och säkert. Tlf.: +46 705363301

Thomas Hansson

Thomas
Hansson
thomas@yachtbroker.se

Besök oss på mässan i monter A04:18
Tlf.: +46 705363301
eller på www.yachtbroker.se. Vi ses!

thomas@yachtbroker.se

Har du ett epoxi-problem?
Så kanske vi har lösningen.

Monter:
F01:76
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Vad händer med skrotbåten
Övergivna eller uttjänta fritidsbåtar lyckad och redan efter två månabör skrotas på ett kontrollerat sätt der avsattes ytterligare 1,2 miljoner
för att inte orsaka skada i vår miljö. då man fått 250 båtägare att stå i kö
för att få del av bidraget. För att få
I ett pressmeddelande 2018-11-23 del av pengarna gällde följande:
från Havs- och vattenmyndigheten,
HaV, så redogör denne om sin sats- •
Båten ska vara minst tre meter
ning under hösten 2018 för att få båtlång och väga minst 200 kg
ägare att just skrota kontrollerat. Av •
Transport till återvinningscenpressmeddelandet framgår att det
tral betalas av ägaren
finns ca 900 000 fritidsbåtar i Sve- •
Eventuell sanering betalas av
rige och att 100 000 av dessa är över
ägaren
40 år. Antalet sjöodugliga uppskat• Erbjudandet omfattar båtar
tas till drygt 60 000 och antalet överägda av privatperson
givna skrotbåtar till 2000. Det finns
• Erbjudandet gäller så länge
25 inlämningsställen för skrotning
avsatta pengar räcker, dock
av fritidsbåtar i hela landet. men
längst till 31 december -18
tyvärr så avstår de flesta båtägare
• Anmälan på nätverket Båtrefrån att lämna in sin uttjänta båt,
turs hemsida, båtretur.se, om
då de tycker att skrotningen blir en
du vill skrota båten
för dyr affär. Totalt genom åren har
skrotningen legat på cirka 100 båtar
Att det fanns ett behov av ekonoårligen.
miskt stöd kopplat till information
Havs- och vattenmyndigheten av- om skrotbåtar visar det intresse
satte i september 2018 därför två som Havs- och vattenmyndighemiljoner för att få fler båtägare att tens satsning fick. Om det blir en
skrota sina vrak. Satsningen blev liknande satsning under 2019 har

ännu inte signalerats från myndigheten.
Enligt min bedömning så skulle
en skrotningsavgift, som betalas
av nybåtsköparen kanske vara
en del av lösningen för att få bort
skrotbåtarna. I dag finns emellertid inget producentansvar för fritidsbåtar på samma sätt som finns
i andra branscher, som bilbransch
och emballagebransch. Vi har inte
heller något övergripande register
över fritidsbåtar. Ur miljösynpunkt
skall ingen skrotbåt bli liggande
på land eller bli sänkt i havet, eftersom framförallt plast bryts ner
mycket långsamt och i slutändan
blir plastpartiklar som ansamlas i
havet.
Om du vill veta mer om vad som
gäller för skrotning av fritidsbåtar
så gå in på havovatten.se och skriv
in ”skrota fritidsbåt” i sökruta.
Olle Clarin

Havs- och vattenmyndigheten avsatte i
september 2018 två
miljoner kronor för att få
fler båtägare att skrota
sina vrak.
Foto: Maria Rindstam

Satsningen blev
lyckad och redan efter
två månader avsattes
ytterligare 1,2
miljoner kronor.
Foto: Håkan Bewert
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Så vackert
och så nära
En kanal som mest är
långsmala, glittrande sjöar
mitt i din närmaste vildmark.
Välkommen till Dalslands
kanal! En pigg och vital
151-åring.
Behöver du mer inspiration?
Besök dalslandskanal.se.
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Björlanda Kile Hamnförening
sammanfattar 2018
Vill du kunna påverka förhållandena i hamnen? Bli då medlem i
Björlanda Kile Hamnförening. Tillsammans gör vi skillnad.
Vilket år 2018 var! Björlanda Kile
Hamnförening fick ny ordförande,
Roderbladet fick ny redaktör och
ny layout, vi startade vår Facebooksida, genomförde båtmärkningar och asfaltering samt fick
nya mastställ. Grefab hade personalbrist under större delen av året,
men de som var kvar gjorde allt de
kunde för att hinna med sina uppdrag, vilket innebar prioriteringar
såväl i hamnarna som på kontoret.
Midsommar gjorde ingen besviken
med sin blåst, regn och ostadiga
väder. Så fort båtarna i Volvo Ocean
Race gett sig av började temperaturen stiga och vi fick en av de varmaste somrarna i mannaminne.
Åtskilliga var de som svalkade sig
i vattnet, både från båtar och klippor.
Tyvärr förolyckades 135 personer
under 2018 i samband med vatten,
varav 12 från båt och 15 i samband
med svaga isar. Var försiktiga om
ni är i närheten av vatten. Vårt
event med uppblåsbara flytvästar
var välbesökt, och vi ska se om
detta kan upprepas även i år.
Polisen fick under 2018 in 1159
ärenden relaterat till båtar, varav
586 stulna båtmotorer i Västra Götaland. Hisingen och öarna utanför
hade 86 anmälningar, vilket är en
relativ låg andel då vi har många
båtar och hamnar i vårt område.

Polisen uppger att aktiv bevakning, spårsändare och samarbetet mellan hamnarna varit en
bidragande faktor till att hålla
nere siffrorna. Coboats har också
visat sig vara en effektiv kommunikationsväg när något händer i
hamnen, vilket märktes tydligt
under stormen Knud, som kunde
fått mycket större konsekvenser
om inte båtägarna hjäpt varandra
i den utsträckning som gjordes.
Ett stort tack till alla inblandade.
Bevakningen i Björlanda görs
av båtägarna själva, och ungefär
en av fyra ställer upp på bevakningen. Vi kan bättre!
Från första maj och ett halvår
framåt kan man komma vilken
dag som helst kl. 21.00 och bidra

till en säker hamn, ingen föranmälan om eventuellt byte av tid
behövs.
På höstmötet i Toleredsskolan
visade vi hur säsongen varit och
aktiva i Björlanda Kile Hamnförening bjöds in till ett uppskattat
julbord i Björlanda Kile Segelsällskaps lokaler i december. Utan er
skulle vi inte ha den förening vi
har idag.
Vill man engagera sig i Björlanda
Kile Hamnförening så ta gärna
kontakt med oss i valberedningen
eller i styrelsen. Information finns
högst upp på vår sida här i Roderbladet.
Med förhoppning om ett
fantastiskt 2019
Anders Torwald, Ordförande BKH

I samband med höstmötet avtackades ordföranden
Bernt Nilsson, till vänster, av nytillträdde ordföranden Anders Torwald.
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Enligt polisen har samarbetet mellan hamnarna varit en bidragande
faktor till att hålla nere
brottsstatistiken. Från
maj till september kan
man som båtägare själv
vara med och bidra till
en säker hamn.

r 1949
sten på
v ritnincenter-

munalhusets gård i samband
med båtklubbens sammanträde.
Båten är en Dory, med skarpa slag, flat botten, men utan

om det, med högre rigg och
större segelyta var den oslagbar.
Själv sålde jag H1 och inköpte
H19.

...grejer till båten
du inte trodde fanns!

OBS! Nytt datum!

Inbjudan till årsmöte 2019

Styrelsen för Björlanda Kile Hamn- bjuder på fika och stadgeenliga
claessons.com
förening hälsar alla medlemmar punkter
kommer att avhandlas.
välkomna till årsmöte tisdagen Håll utkik på bkh.nu för mer inforden 21 mars 2019 kl. 19.00 på Tole- mation. Eventuella motioner måste
redsskolan,
Vinlandsgatan
1. på glasfiberbåtar.
Alla förekommande
skador
vara styrelsen tillhanda senast två
%c7$5
veckor innan mötet för att behandFör deltagande måste man innan las. Enklare mall finns på hemsi6.,'%2;$5
mötets början vara medlem. BKH dan
)g56b.5,1*66.$'25

PROFFS PÅ PLAST!

7$1.$5

Medlemskap kommer att kunna
lösas i anslutning till mötet
från kl. 18.00. Jämna pengar, 100
kronor, eller Swish gäller. Vimpel
finns att köpa för 89 kronor.
Varmt välkomna hälsar Styrelsen
BKH
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MOBIL BÅTSERVICE
El, navigation, autopilot m m
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EL

LOVse

Fullt försäkrad och f-skatt
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REGISTRERAD & INTERNATIONELL

BÅTMÄKLARE
2018-05-01 20:43:50

MÄKLARUPPDRAG SÖKES!

min. storlek=30mm

RIKSTÄCKANDE BÅTMÄKLARE
GÖTEBORG MALMÖ l STOCKHOLM l VÄSTERÅS l NYKÖPING l KALMAR
l

www.knapemarin.se info@knapemarin.se
l

031-697750 0705-299112
l
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031-96 40 08
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Båtvagnar (30 km), trailers (80Km), EU släp
Fr. 450 – 3000 kg Pris fr. 5450:Återförsäljare för Grisslan plastbåtar tillverkade i
Sverige för arbete, transporter, fiske & fritid
Kimple & Osqwig aluminiumbåtar till rätt pris
Vi finns i Säve, Säve Kyrkväg 2
samt i Fjällbacka
Tel 031-233000 eller
0708-233300
www.savehallen.se

+lO
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Under april finns det möjlighet att utöka sina
kunskaper i kölbåtssegling. Foto: Bengt Jonsson

Försäsongsaktiviteter hos
Björlanda Kile Segelsällskap - BKSS
BKSS finns i Björlanda Kile småbåtshamn, och vårt fina klubbhus
med jolleplatser och sjösättningsramper ligger längst väster ut i den
södra delen av hamnen. Under april
anordnas flera organiserade aktiviteter i klubbhuset, förutom UK
Syversens trimkväll, som hålls på
loftet i Mölndal.
Torsdag den 11 april kl. 18.30 - Kappseglingskurs för nybörjare, kölbåt

har inga eller ringa kunskaper.
Det räcker att du är intresserad,
så kommer vi hjälpa dig att prova
på klubbkappsegling vid någon av
våra torsdagsseglingar under säsongen.

BKSS domare Ingemar Bohlin går
igenom kappseglingsregler och
eventuella uppdateringar av KSR
2019. Det blir garanterat diskussioner och fördjupningar, och naturligtvis en fika.

Tisdag den 16 april kl. 19.00 - Trim- Håll utkik på vår hemsida bkss.
kväll hos UK Syversen
se eller Facebook angående eventuella ändringar. Kurserna är
Jussi Santonen från UK Syversen kostnadsfria, men vi behöver din
ger oss trimtips och visar materi- intresseanmälan till bertil@jowa.
alval i segel samt
se eller på mobil 0708 795 423.
mycket annat, på deras nya loft i
Mölndal. Liros Ropes finns också Välkomna till en ny spännande
på plats och kommer fördjupa våra seglingssäsong.
kunskaper i ämnena tamp och tågvirke.
Bertil Rohlén, Ordförande BKSS

BKSS arrangerar en kurs för nybörjare eller ringrostiga, om hur man
går till väga för att ställa upp i en
klubbsegling eller annan regatta. Vi
kommer gå igenom grunderna för
hur en kappsegling går till, vad man
skall tänka på och enklare regler.
Tisdag den 23 april kl. 18.30 - KappInga förkunskaper behövs, eftersom
kursen riktar sig till just dig som seglingsregler, BKSS klubbhus
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och husvagnstält
kokare
• Kustskeppare
Efter
ett
par
års intyg)
användande har impregneringsskyddet
•
SRC
(VHF
minhamn.se
2195:på ditt kapell försämrats på grund av väder och vind. Det
• Förarintyg

minhamn.se

smartaste lösningar för en snabb
och stabil
täckning
av båten.
- Inga
insexnycklar
eller andra verktyg behövs

SJÖVERKSTAN
Roder

ladet ladet
Roder
Roder ladet

— Mer än(små
25 svarta
år i branschen
—
uppstår då jordslag/mögel
prickar) på kapellet
för att inte kvaliteten på väven ska
tinorsom
och måsta
burar avlägsnas
– Måndag
kr/liter
torsdag
10-17,ner
fredag
10-14
försämras.Öppet:
Föroreningar
och-nedfall
smutsar
ditt kapell
och behöver
tvättas bort.
Östergärde
Industriväg 504, 417 29 Göteborg
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- Smart expanderlåsning för enkel montering
59
minhamn.se
- Allt i rostfria material
6 Agnpellets till
- Fiffiga kopplingar till toppen av
Tel: 031-55 28 80 • 0704-54 66 64
mantågstöttorna
Regelbundet
underhåll• www.sjoverkstan.se
– efter
E-mejl: sjoverkstan@telia.com
varannan säsong – håller ditt
- Alla kopplingar i ett specialanpassat
Hemsida: www.longitud11.se kapell fräscht och helt längre
gummiförstärkt nylon.
COPERTURA - Maskinkajen, 17 417 64 Göteborg
- Alla rörWEB
ärwww.copertura.se
35mm eloxerad aluminium för
Ring för prisuppgift! TEL 031-301 24 70 E-POST info@copertura.se
E-post:latolong@telia.com
att klara många års användande.
Tel: 0733-308 028
- Inga insexnycklar
andra verktyg
behövs
- Norena eller
ställningar
klarar
— Mer än 25 år i branschen —
kraftiga snölaster
vintertid.
- Smart expanderlåsning
för enkel
montering
claessons.com
Öppet: Måndag - torsdag 10-17, fredag 10-14
- Allt i rostfria
material
- Vi på
Norena hjälper
Östergärde Industriväg 504, 417 29 Göteborg
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lösningen
E-mejl: sjoverkstan@telia.com • www.sjoverkstan.se
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påpårulle.
Fiskeutrustning
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medlemsrabatt.
Beställ online!
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Sjölivsutbildning och konsult

Fiskeutrustning Navigation/VHF
SJÖVERKSTAN

ÖSBÖSB
Öckerö Sockens Båtförsäkring

...grejer tillÖckerö
båtenSockens Båtförsäkring
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dig med den perfekta

Beställ online!

Gasoldriven
skaldjurskokare
Tinor, burar, linset, fiskkorgar

2195:-

m m, även sjunklina på rulle
Beställ online!

lösningen
- Till medlemmar i Göte
borgsregionens fritids
båthamnar utgår en
medlemsrabatt.

MOBIL BÅTSERVICE

Provförrättare för NFB
• Förarintyg
• Kustskeppare
• SRC (VHF intyg)

El, navigation, autopilot m m

Agnpellets till tinor och burar – 59 kr/liter
Gasol-

Sjölivsutbildning
och konsult
driven

Sjötransporter

skaldjurs-

Provförrättare för

Provförrättare för NFB

• Förarintyg
Bogsering, starthjälp,
NFB
kokare
• Kustskeppare
Hemsida:
www.longitud11.se
personoch
material•
Förarintyg
•
SRC
(VHF
intyg)
Välkommen till
2195:transporter mellan Gottskär
Kustskeppar
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Hamnen
– en plats att mötas på
Då har vi snart upplevt en hel vinter
och ännu en båtmässa. RIB-trenden
verkar hålla i sig med stora, svarta
och maskulina båtar. Halvöppna
lyxbåtar med flera soldäck, som
gjorda för en varm kväll i Cannes,
också populära. Känns lite
RB 218.inddverkar
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”extra allt” om du frågar mig, men
smaken och drömmarna är ju olika.
Jag skulle vilja se en trend inom
motorbåtsgenren mot mer funktionalitet och miljömedvetenhet. Eldrivna båtar börjar försiktigt synas,
men det känns lite mer som koncept än verklighet. Det har inte hänt
jättemycket på marknaden sedan
Greenline 33 med hybriddrift - sol,
el och diesel, kom 2009. Ser med
spänning fram emot utvecklingen
inom el och soldrift de kommande
åren. Att få glida fram nästan ljudlöst med fördelarna från både segeloch motorbåten är något för mig.
Det bästa med Båtmässan är ändå
att den lyfter mig från vinterslasket och återskapar känslan av
solvarma klippor. Några grader varmare, lite putsande och sen är det
snart sjösättning. I med båten så
är jag som en tonåring på utflykt
igen. Utforska skärgården, hitta en

skyddad vik, i med draggen och som tar vaktpass desto mindre
fram med lite fika.
blir risken för inbrott och stölder. Om vi blir fler medlemTillbaka till vår hamn.
mar kan det finnas ännu
Visst skulle det
bättre möjlighet till
vara fint med mer
bevakning. Är du
"Visst skulle det
liv och aktiviinte redan medlem
teter. Hamnen
- bli det idag! Medvara fint med mer liv
som en plats
lemsavgiften
är
och aktiviteter.
där människor
150 kr och du kan
möts, erfarenenkelt betala på
Hamnen som en plats
heter byts och
föreningens hemkanske vi rent
sida
www.fbf.se,
där människor
av kan bidra till
på plusgiro 62 32
möts."
vänskap och inte01-1 eller på Swish
gration. Vi kunde ha
123 514 0561. Glöm inte
vänhamnar runt i värlatt ange namn, adress, teden: Danmark, Frankrike
lefonnummer, din e-postadress
och Kambodja! En föreläsningsse- samt båtplatsnummer. Vi jobbar
rie om djärva ensamseglingar, sjö- på enklare betalning och när detta
säkerhet och utbildningar i knopar är löst hittar du mer info på vår
som riskerar att glömmas bort. Nej, hemsida. För att få snabbare komdet skulle nog ändå vara att skjuta munikation mellan våra medlemrätt högt över målet.
mar försöker vi använda Facebook.
Du kan gå med i vår slutna grupp
Syftet med föreningen är väl ändå för att snabbt ta del och bidra med
att vi hjälps åt för att få ett så bra information. Sök efter Fiskebäcks
båtliv som möjligt och där kärnan båtförening.
är att vi bevakar våra vänners Vi ses i hamnen!
båtar 1 dag och får hjälp med bevakningen 170 andra dagar. Ju fler Kalle Lundgren

Är du inte redan medlem i Fiskebäcks Båtförening – bli det idag!
Foto: Håkan Bewert
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Besökarna på Båtmässan kunde
konstatera att RIB-trenden verkar
hålla i sig. Foto: Karin Koritz

försäkringsbolag lägsta förekom- på alla orimligheter i de allmänfortfarande en närmast komisk gjort för att informera om den?
· Om båtägaren inte visar upp mande självrisk". Detta kan bara na villkor som vi båtägare har
katalog över båtägarens otaliga
skyldigheter och förpliktelser. sitt försäkringsbevis för Grefab tolkas så att Grefab förutsätter att rätta oss efter som GrefabDetta
samtidigt som företagets (§ 6 d). Detta uppvisande ska att båtägaren har en försäkring kunder. Kanske kan vi hoppas
minhamn.se
att
eget ansvar, där ett sådant över- ske utan dröjsmål efter anmodan som täcker sakskada. Grefab att några av dem kommer 23
huvud taget medges, ständigt eller i samband med båtbyte. betalar alltså bara självrisken i plockas bort vid nästa översyn av
begränsas, garderas och villko- Underlåtenhet ger Grefab rätt att båtägarens försäkring och des- villkoren - framåt 2024 eller så?
ras. Ett exempel på båtägarens säga upp avtalet med omedelbar sutom bara den lägsta förekommande självrisken. Men det finns
grundläggande underordning är verkan.
BjörnYDD
Forsman
SKRÄDDARS
Villkorens krav när det gäller inga krav någonstans i villkoren
de många grunder enligt vilka
Grefab har möjlighet att säga försäkring är intressant även ur som säger att kunden ska ha en Grefab-kund sedan 1982,
upp hyresavtalet med omedel- en annan aspekt. I § 11 a slås försäkring för sakskada på den Saltholmen och Torslanda
– kravet
a han-pektive
organisation kommer att
fter båten
förra
åretsi § 11
välbar verkan. Detta slås fast redan fast att en förutsättning för att egna
Lagun
sina utrustningar.
Vi
besökta hamndag har demonstrera
i de allmänna villkorens § 2,
Skumplasttillskärning
• Madrasser
också
att
satsa
på
”mat
vilken ger Grefab
denna till
generKallelse
Fiskebäcks Båtförenings ÅrsmöteSjöräddningssällskapet i kommer
Bäddmadrasser • Soffdynor • Galon
och något •kul
för
Hovås, Askims Sjöscoutkår och och musik”
ella rätt vid så kallat "väsentligt
Balkongskydd
Stolsitsar
små och • stora
barn samt
Hovås Askims Båtklubb beslu- både Kapellväv
avtalsbrott". Vad menas då med
Kapellreparationer
möbler utepoängoch inne
en för
spännande
tat att arrangera en ny hamndag givetvisTyger
väsentligt avtalsbrott?
Vilka
Samtliga medlemmar
kallas till årsmöte måndagen
söndagen den 2 september mellan promenad. Information om vårt
försyndelser avses? den
Det framgår
15 april 2019 kl. 19.00 i klubblokalen,
klockan 13 och 16. Vi kommer stora projekt – byggande av ett
av de påföljande paragraferna.
Ankarsalen.
att bjuda in dem som var med Båtlivshus som primärt blir en
Ett axplock:
förra året, det vill säga Grefab, ändamålsenlig stationsbyggnad
· Om båtägaren har uppgivit
Välkomna!
för kunder och bolag iför
sådant
refab tackar för att Båtsamverkans-polisen,
du så ingående läst en ansvarsgrund
Hovås
Kust- för Sjöräddningssällskapet
felaktiga uppgifter om exempelpå balkong och vindskydd
sker orsakat
besökare
som att
inteinnehålla
är kunder.
och pekat på delar i bevakningen,
villkoren somSjöpolisen,
är av somBrandmenav
också
kommer
vis båtens vikt eller djupgång
Gäller
vid nytillverkning
Då och
syftet lokaler
är att de
allmänna
vikt för kunder och bolag.
Syftet
är somFrölunda
ochvara
t o m 15/4
för skall
Scouterna
och
HABKoch
försvaret
i Västra
(§ 4 c). Ja, självklart bör sådana
breda
och täcka
frågor
kan villkoren
ibland
tydliggörs i rubriken att alla får
en likabehandling.
ochmånga
kommer
att innebära
en ökad
hoppas
också på nytt få
se Sjöuppgifter vara korrekta. Men
i sin iformulering.
Villkorens syfte är att i förväg
klargöra nya
så atthelikopter
vi upplevas
gemenskap
hamnen och möjfartsverkets
agera.övertydliga
omedelbar uppsägning...?
gemensamt kan undvika situationer
ni och
våraär att dels att lighet att öka intresset för båtlivet
Syftet då
med
dagen
· Om kunden före betalning
Anders Söderberg
medarbetare inte behöver vara
oense
som
Odinspl
2 • 031-15 28 16 Öppet: Vard.
generationsgränserna.
visa
uppi frågor
och informera
om dem över
för avtalsperioden går i konkurs
vice VD
9-18,
lörd.
10-14
går att klargöra med villkor. Villkoren
skapar
även
Så notera redan nu Hovås Hamsom normalt
finns
i hamnen med
eller "av andra skäl kan anses
www.galantplast.se
sina ordinarie verksamheter, dels ndag i din almanacka/telefon/
minhamn.se
6
att visa upp dem som dyker upp padda som äger rum SÖNDAom olyckan är framme. Vi kom- GEN DEN 2 SEPTEMBER KL
mer denna gång att satsa mera 13 – och som är en aktivitet för
på tidssatta aktiviteter i form av hela familjen!
exempelvis sjöräddningsövningar,
S/R Hovås, Sjöscouterna,
prova på seglingar i scouternas
HABK
Stina Löfgren, sekreterare i HABK överlämnar vimpel, vin och
giggar, brandsläckning och resblommor till vår populära gäst Pelle Petterson.
www.Propellerteknik.se
+29c6+$01'$*²'(16(37(0%(5./
claessons.com
Foto; Margaretha Wästerstam
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...grejer till båten
du inte trodde fanns!
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HINSHOLMENS BÅTKLUBB
Ordförande Rustan Zachrison
Vice ordförande Lars-Olof Larsson
It-ansvarig Boo Hever

Ledamöter Johan Busck; Bengt
Runge; Claus Schmidt
Suppleant Ove Germundsson

Hinsholmens bryggväg 30
426 79 V. Frölunda

E-post: hbk@hinsholmen.se
Hemsida: hinsholmen.se

Valberedning Rune Larsson,
Henrik Rudbäck
Revisor Bengt Carlberg
Revisor, suppleant Erik Ivraeus

Hej hamnkamrater!
Nu har våren börjat ge sig till känna,
och vintern är förhoppningsvis över
för denna gång. De snabba har nog
redan fått av presenningen och
börjat vårarbetet. Då kan det vara
bra att vara medlem i Hinsholmens
båtklubb, eftersom det ger rabatt på
mycket av det som behövs till vårarbetet. Gå in på hemsidan hinsholmen.se och se var du får rabatt.
Medlemskapet kostar endast 175
kronor, och då hjälper du också till
att finansiera hamnbevakningen
via Securitas. Klubben organiserar
även egen vakthållning som alla

kanske kallt arbetspass.
Stölder
Tyvärr är vår hamn inte förskonad från stölder. Stölder som skett
bakåt i tiden hittar du på hemsidan – stölder framåt i tiden hjälps
vi åt att förhindra genom vakthållning och allmän vaksamhet.
Antalet stölder kulminerar dels
under våren just efter sjösättning,
dels under hösten just efter torrsättning. Störst risk, enligt polisen,
är det tisdagar på natten mellan
kl. 01.00 och 03.00. Det innebär
Under vintern far båten illa utan tillsyn
Foto: Karin Koritz

tidningen. Dessa datum finns även
på Hinsholmens hemsida.
Hamnen
Under vintern far båten illa utan
tillsyn. En bild får illustrera vad
som kan hända.
Grefab har satt i gång med elarbeten i hamnen, vilket vi som båtägare är tacksamma för. Läs om
detta i Grefabs artikel i denna tidning.
Tidigast under fjärde kvartalet 2019
skall byte av vågbrytaren påbörjas
enligt Grefabs planer. Bryggan är
tänkt att ersättas av en fem eller
helst sex meter bred pontonbrygga.
Vilken modell av akterförtöjning
som väljs är ännu obekant.
Dira necessitas, (Horatius) som
vi hade i förra numret, betyder
Grymma nödvändighet och det
syftar på att överleva vintern. Nu
så här om våren kan vi ju utbrista:
Futurum nobis est!
Styrelsen Hinsholmens Båtklubb

båtplatsinnehavare bör delta i en att ökad vaksamhet är bra under
våren, så tänk på att ta hem stöldgång per säsong.
begärliga saker. Vår vaktsäsong
Detta nummer av Roderbladet går startar första april i år. Alla dina
ut till alla som har en båtplats båtgrannar är tacksamma för att
hos Grefab, men årets resterande du tar din vakt.
nummer får endast de som är medlemmar i hamnföreningen.
Roderbladet
Roderbladet har numera en ny
I klubbstugan finns ett fik öppet hemsida, roderbladet.se, där man
på helgerna under sjösättnings- kan läsa föregående nummer av
säsongen, och det är ju trevligt att tidningen. Flera nummer kommer
kunna ta en kopp kaffe med till- vad det lider. Där finns även datum
behör och värma upp sig under ett för utgivning av årets nummer av
RODERBLADET
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Inbjudan till Årsmöte
Medlemmar i Hinsholmens båtklubb kallas och är välkomna till
årsmötet som hålls tisdagen den
26 mars 2019.
Platsen är vår klubbstuga i
hamnen, Hinsholmens Bryggväg
30.
Vi börjar med kaffe och fralla kl.
18.30 och mötet startar kl. 19.00.
Mycket välkomna!
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Vilken hamn är det?
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STORT
URVAL,
RÄTT
STORT URVAL, RÄTT PRIS.
Vilken stad och hamn och ö söker vi med
följande ledtrådar?
På bild 1 ser du hamnens inseglingsfyr.
Vår sökta hamn har färjetrafik med en annan
känd ö i närheten. Även trafiken ut till en
mindre ö är omfattande. Dock syntes inga
fraktbåtar i hamnen. Däremot mindre fiskebåtar och andra privatbåtar. Vår sökta ö är en
av sju öar, som brukar räknas till ö-gruppen.
I vår sökta ort finns omkring 13 500 fast
boende. Vi befinner oss i Seatlandet.
På bild 2 ser du en annan del av hamnplanen där man har en nautisk skola för
barn. Här tränar man b.la att paddla kanot.
Annars är windsurfing
i olika
Bisnode
2018former den
vanligaste havssporten. På ön finns gott om
hippies, som fastnat i sporten. Som du förstår
så blåser det mycket och nästan alltid på vår
sökta ö.
Alu-Fibre
På bild 3 ser du det stora naturreservatet,
som ligger strax söder om vår sökta ort. Det
är ett torrt ökenlandskap, 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

Bisnode 2018
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fortfarande i drift för att dagens ungdomar måste fiskarna anpassa utfart och infart till
tidvattnet, då hela Atlanten trycker på med
o turister ska
hur saltframställning
Tel.99033-27kan
93 99
Tel.se033-27
93
vågor.
gå till.Mail. info@borasmarin.se
Mail. info@borasmarin.se
Svaret hittar du på sid 24.
På bild 5 ser du en bild från hamnen El
www.borasmarin.se
Cotillo, som
ligger på vårwww.borasmarin.se
sökta ö:s västsida
Olle Clarin
och ca 1,5 mil från vår sökta hamn. Här

L,
STORT
RÄTTURVAL,
PRIS. RÄTT PRIS.
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Välkommen till
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Välkommen
tilllandets
landetsäldsta
äldsta
familjeföretag
i
båtbranschen!
www.borasmarin.se
Mail. -info@borasmarin.se
Mail.
info@borasmarin.se
Stor tillbehörsbutik
Alu-Fibre

- Stor tillbehörsbutikMail. info@borasmarin.se
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-- Volva
Volvo Penta
Pentaoch
ochLombardinimotorer,
Lombardini
motorer,
reservdelar
& tillbeör
www.borasmarin.se
-- Bland
de
största
i
Sverige
på
Tohatsu
Utombordare,
reservdelar
och tillbehör
Båtar från Terhi och Ribbåtar från Highfield
från Terhimed
och Ribbåtar
från Highfield
-- Båtar
Bunkerstation
“riktig” diesel
- Bunkerstation med "riktig" diesel
- Båt- och motorreparationer, motorbyten
- Båt- och motorreparationer, motorbyten
- Vinteruppläggning inom- & utomhus med fullservice
- Vinteruppläggning inom- & utomhus med fullservice

Alu-Fibre

Alu-Fibre

7 93 99
Tel. 033-27 93 99
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HOVÅS ASKIMS BÅTKLUBB
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

Kasta loss inför våren…
är en rubrik jag lånat från årets Båtmässa, den sextionde i ordningen.
Enligt många är denna mässa
startskottet på den efterlängtade
våren. Årets Båtmässa hade ännu
en gång stark slagsida mot små och
lite större motorbåtar, kanske inte
så konstigt när du nedan kan ta
del av en skrivbordsundersökning
över hur båtbeståndet i Hovås båthamn såg ut 2018. Ett nytt grepp på
mässan var att visa tio till tjugo år
gamla och lite större segelbåtar som
hade renoverats till nästan nyskick
– där låg bland annat en större Hallberg Rassy som var 21 år gammal,
men som såg ut att ha producerats
alldeles nyligen – snacka om Orustkvalitet!
En framtidsvision för Hovås Askims
Båtklubb?
Under senare delen av 2018 startade
styrelsen en diskussion om hur
Hovås Askims Båtklubb skall utvecklas under de kommande fem till
tio åren; vilka förväntningar medlemmarna har på klubben idag och
i framtiden, hur verksamheten i hamnen och
hamnen i sig kan
utvecklas.
Utgångspunkten
i detta arbete
är
givetvis
våra stadgar
och den så
kallade Ändamålsparagrafen
– som du kan
läsa om på
vår
hemsida.
För att få en bild
av hur båtplatsinnehavarna och deras
båtar ser ut idag genomfördes alltså en undersökning med
underlag från Grefabs uppgifter.

Den visade bland annat att av alla på årsmötet den 2 april, se inbjubåtplatsinnehavare så är 11 % kvin- dan nedan, och dels i ett komnor och 89 % män, 72 % av alla som mande nummer av Roderbladet.
har båtplats i Hovås bor i Askim,
Hovås eller Billdal, och ytterst få Båtlivshuset
bor i Grefabs ägarkommuner - för- Som vi skrev om i förra numret av
utom Göteborg – Mölndal, Partille Roderbladet har den planerade nya
och Ale. Andelen motorbåtar är 65 Sjöräddningsstationen, med ut%, segelbåtar är 33 % och motorseg- rymmen också för Hovås Askims
lare och ekor är 2 %. När det
Båtklubb och Sjöscoutgäller storlekar är 42 %
erna, blivit försenad på
under 7 meter, 49 %
grund av tekniska
mellan 7 och 10
problem med den
meter och 9 % är
tänkta
place"Vill man generalisera
över 10 meter.
ringen
samt
så är merparten av
Vill man geatt det varit
neralisera så
än
båtägarna i Hovås hamnen svårare
är merparten
beräknat att
av båtägarna
få tillräckligt
en man som har en mei Hovåshammed sponsodelstor motorbåt och bor i
nen en man
rer. Projektet,
som har en
som
har anpassydvästra Göteborg."
medelstor mosats till nytt läge
torbåt och bor i
och något mindre
sydvästra Göteborg.
omfattning,
har
För att ge ytterligare
dock avancerat under
synpunkter och idéer kring
senaste månaderna och är
vårt visionsarbete genom- nu godkänt av Sjöräddningssällförde vi i början av skapet centralt och ligger för godfebruari en web-ba- kännande hos Grefab, innan det är
serad undersök- dags att lämna in bygglovshandning, i vilken lingarna. Och det är ingen tvekan
vi bland annat om att vår verksamhet kommer
ville ha svar att få helt andra möjligheter att utpå medlem- vecklas när väl huset står färdigt!
marnas syn
på dagens Brottsstatistiken och bevakningen
H o v å s Antalet polisanmälda brott i
Askims Båt- Hovåshamnen har tyvärr ökat klubb
och från tre 2016 och 2017 - till 9 under
hur medlem- 2018 (fyra från stöld ur båt, tre
marna vill se stulna båtmotorer och två stölder
att vi arbetar av drivmedel). I höstas upptäckte
vidare med att ut- dock flera båtägare som stod och
veckla klubben. Vi har täckte båten, att några tjuvar
ännu inte fått in resultatet skurit av tamparna och stulit ett
men kommer att redovisa det dels antal presenningar – en företeelse
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vi tidigare inte sett i hamnen.
Så det är viktigt att även vintertid åka eller promenera ner till
hamnen och se till ”ögonstenen”.
Och när det gäller bevakningen
för 2018 blev den ett litet snäpp
sämre än 2017; Vi gick från att 88
% av alla schemalagda vaktnätter
2017 hade bevakning till att motsvarande siffra för 2018 blev 81 %.
Så här behöver vi påminna våra
båtgrannar, som inte ställer upp
solidariskt och vaktar EN NATT
per säsong, att hjälpa till och
hålla tjuvarna borta. Du kommer
med kallelsen till årsmötet dels
få en vaktlista, dels ett inbetalningskort på medlemsavgiften, i
god tid före årsmötet. Vi kommer
även i år att kalla fem båtägare
till varje vaktnatt och det är faktiskt väldigt trevligt att gå vakt

och samtidigt lära känna sina
båtgrannar lite bättre.

hoppas också kunna bjuda på
en och annan överraskning!

Årets Hamndag den 1
september
Kasta loss
Boka redan nu
Boka redan nu in
Även om det när du
in söndagen den
söndagen den 1
läser detta är någon
september i din aleller några måna1 september
manacka för årets
der kvar till sjösättHamndag. Då har vi
ning är det mycket
beställt lika fint väder
snart dags att ”lätta på
som under de två senaste
presenningen” och starta
välbesökta
Hamndagarna.
vårutrustningen, för att än
Vi som arrangerar Hamndagen
en gång kasta loss och få ge sig
– R/S Hovås, Sjöscouterna och
ut på sjön igen. Och missa inte
Hovås Askims Båtklubb, hoppas
vårt årsmöte den 2 april med en
på samma uppslutning från Sjömycket påläst och kunnig representant från Sweboat som berätpolisen, Kustbevakningen, Livtar om gårdagens, dagens och
bojen i Göteborg, Båtsamverkan,
morgondagens båtliv!
Grefab, Svenska Livräddningssällskapet, Brandförsvaret i FröJanerik Dimming, Ordförande
lunda, SOS Foodtruck… Och vi
Hovås Askims Båtklubb

Välkommen till ett intressant årsmöte!
Alla medlemmar i Hovås Askims Båtklubb – eller du som har för avsikt
att bli medlem – hälsas hjärtligt välkomna till HABK:s Årsmöte tisdagen den 2 april kl. 18.30 i Hovås Strandbars lokaler, längst ner på Skepparvägen, och alldeles vid infarten till Hovåsbadet. Vi är för närvarande
cirka 360 medlemmar inklusive våra hedersmedlemmar Tore Glittsjö
och Franz Glatzl.
Vi inleder med att ”båtnestorn” Stefan Berne från Sweboat, se faktaruta här intill, håller ett föredrag om båtlivet i går, idag och i morgon
samt informerar om Sweboats verksamhet. Stefan är idag, efter ett
helt yrkesliv inom båtbranschen, Sweboats västkustrepresentant med
medlemssupport, rekrytering och Marstrands Boat Show som de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Stefan är inbiten seglare, uppvuxen i
Hovås och har nu sina bopålar i Billdal, så han är synnerligen väl förtrogen med vår hamn och de utmaningar som HABK har framför sig i
det visionsarbete som styrelsen just påbörjat. Vi kommer säkert att få
värdefulla ”inspel” i detta arbete av Stefan.
Därefter bjuder HABK på räksmörgås med kaffe/the och kaka innan
årsmötesförhandlingarna börjar. Agendan för årsmötet får du i ett brev
som går ut till alla båtplatsinnehavare i Hovåshamnen, i god tid före
mötet. Det innehåller också årets vaktschema och inbetalningskort till
medlemsavgiften på 150 kronor. Det är viktigt att du anmäler dig till
årsmötet samtidigt som du betalar medlemsavgiften, så vi kan beställa
rätt antal smörgåsar! Förra året hade drygt 60 anmält sig och det kom
nästan 100 – trevligt med ett så stort intresse, men inte helt lätt för krögaren att fixa så många extramackor!
Styrelsen i Hovås Askims Båtklubb
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Vi värnar och främjar båtlivet
Sweboat är båtbranschens intresseorganisation.
Verksamhetens målsättning är att skapa
gynnsamma förhållanden för
branschen, vara branschens
talesman och remissinstans,
skapa förståelse för branschens
vikt och roll i samhället och inte
minst att medverka till en positiv inställning till båtlivet.
Sweboat består av 400 medlemsföretag och är uppdelat i två
segment; Handel mellan företag
(B2B) och Handel mellan företag
och konsument (B2C).
Läs gärna mer om Sweboats
verksamhet och utredningar på
deras hemsida sweboat.se

Vi klär in RATTAR &
SPRAYHOODHANDTAG
med äkta älgskinn
Lätta, tysta och starka.

R200S – 200 hk
205.000 kr

S270S – 270 hk
234.300 kr

L500

L13 500-700 hk
fr 501.300 kr

Priserna är inklusive moms och innefattar motor med adapter
för MerCruiser drev eller backslag, motortassar, komplett
instrumentering, kablage och elektrisk oljebytarpump.
Motorerna kan även levereras med MerCruiser drev, TM
backslag eller adapter för Volvo Penta drev, 200-270 hk.

Kvalitet och tillförlitlighet.

Redegatan 9, Långedrag/Göteborg
Tel. 0 70 5 -92 3 1 96
w w w. ka pellt ekn i k. s e

K A P E L L & S I T T B R U N N S K A P E L L • S P R AY H O O D • M A R I N S Ö M N A D

Vi har även formsydda underlakan
till förpiken - reglerbar
resår för optimal
passform

599 kr

Mini-17 – 16 hk
52.900 kr

Mini-29 – 27 hk
62.700 kr

Mini-44 – 42 hk
79.200 kr

Priserna är inklusive moms och innefattar motor med
backslag, motortassar, kabelstock, instrumentpanel och
handpump för oljebyte.
Motorerna kan även levereras med adapter för segelbåtsdrev, t.ex. Yanmar SD20 eller Volvo Penta 110S/120S,
16-272 hk.
Vi har även marina produkter från:

comfortex.se
dpower.se

031-74 86 200

info@dpower.se

Fyren på Stora Kalven
Under åren 1987–88 gjordes gemensam sak av föreningarna i Björlanda
Kile; Björlanda Kile Hamnförening
(BKH), Färjenäs Segel och Motorbåtsklubb (FSMK), Björlanda Kile
Segelsällskap (BKSS) och Björlanda Båtsällskap (BBS), som såg
ett behov av bättre och säkrare infartssegling från Sälö fjord till norra
Europas största småbåtshamn med
2350 båtplatser. Även alla till och
från Nordre Älv och innanför Björkö
skulle få en betydligt säkrare färd
efter mörkrets intrång, ansåg man.
Efter en grundlig eftersökning och
med kunnande och engagemang
erhölls markägarnas tillstånd, Försvarsmakten försäkrades om att
detta inte skulle påverka de militära skjutningarna i området, Sjöfartsverkets godkännande samt
finansieringen löstes för byggandet
av den nya fyren på Stora Kalven på
Lat. N 57 46,8. Long. E 11 43,6.
Fyren blev en solpanelsförsedd sektorfyr med batteribackup, och den
korrekta beteckningen är: Fl WRG
3s 6,2M (occas), vilket innebär en

blixtfyr med tre sekunders uppehåll mellan blixtarna som är i bruk
under delar av året, 15 april till 30
oktober, övrig tid lyser fyren när
batterikapaciteten tillåter. Till utseende är det en fyrlykta på vit
stolpe sju meter över vattenytan
Arbetsgruppen som bildats inför
tillkomsten av fyren sökte stöd
bland båtägare och samtliga föreningar som unisont stödde initiativet. Därmed så framställde man
för Grefab att: Föreningarna skulle
åta sig att uppföra fundament samt
sköta det årliga underhållet och
Grefab skulle bekosta anskaffnings- och driftskostnaden för
fyren. Inför säsongen 1988 kom
fyren på plats och samtliga dokument och tillstånd skickades in
till Sjöfartsverket som kungjorde
fyren våren 1988.

framtida underhåll och kostnader,
vilket är ett mycket trevligt samarbete som är till gagn för många av
Grefabs kunder. Stora Kalven har
genom åren väglett åtskilliga båtägare in i hamn på ett säkert sätt.

Idag samarbetar samtliga föreningar i Björlanda Kile kring det viktiga arbetet att underhålla och se
efter Stora Kalvens fyr. Under 2018
gjordes därför en genomgång av
fyren; batterier och lampor byttes,
och en snabb titt på kommande
underhåll genomfördes. Man kan
konstatera att efter 30 år har fyren
fortfarande en tydlig funktion och
skulle behöva lite omvårdnad.
Björlanda Kile Hamnförening är
kontakt mot Grefab och tar med
sig de synpunkter och förslag som
uppstår i detta samarbete. Allt för
att vi ska ha ett levande säkert och
Grefab har under 1988 tagit kost- hållbart båtliv i vår skärgård.
naden för såväl fyren som övriga
kostnader som uppkom i samband Anders Torwald, Ordförande Björmed uppförandet. Vi håller nu landa Kile Hamnförening
på att samtala med Grefab kring

Björlanda Kile Hamnförenings mångårige ordföranden Bernt Nilsson tar paus från arbetet. Foto: Kenneth Gärdmark

GÖTEBORGS
SKEPPSHANDEL
&

MARINSKROTEN
MANUFAKTURGATAN 21, RINGÖN
KÖPER 𑠀 SÄLJER 𑠠𑠠𑠠
BYTER FÖRMEDLAR
SKROTAR 𑠀 RENOVERAR

Vi har allt för Din båt:
delar & tillbehör
gammalt & nytt
stort & smått

www.skeppshandlarn.se
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www. marinskroten.com
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KILLINGSHOLMENS
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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
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OrdförandeRolf Jacobsson
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god, och vi tror att även medlems- den första och största priorite- hålls söndagen den 16 juni kl. 17.00
Nej skämt åsido, det är av ytt
Roderbladet. Hamnen har inte drabbats av fortsätter att öka så bör vi vara cirka 115
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Vi har klurat fram och åter på hur lycka, vilken vi beklagar. Om inte vad nästa steg blir? Historien om
ter. Det skulle vara bra.
bryggor och pålar är genomgångna.
vi gör bäst med stugan och hur den något väldigt oförsett inträffar så Badhuset är inte dum att ha som
bäst renoveras, och där har vi en kommer även den pusselbiten att målbild. Vi vill också passa på att
plan utifrån vilken vi skall arbeta
falla på plats.
hälsa nya medlemmar till styrelfrån. Det viktigaste är att få höjt
sen välkomna. Det är så uppskattat
stugan, och där tror vi oss veta hur
Tala om medlemsnytta - Trygg och med nya krafter.
vi skall gå vidare, men alla förslag
säker hamn och samtidigt trevlig
och inpass är av stort värde. Avoch inbjudande!
Killingsholmens Båtklubb
talsunderlaget med Grefab beskrevs
Det finns nu en plan för renovering av stugan. Foto: Olle Elm

BÅTSNICKERIER
Tillverkning av:
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87 år - och yngre än de flesta
Jag har sett den lilla blå båten flera
gånger ligga förtöjd vid Videskär utanför Killingsholmen, precis intill
min vanliga rutt ut mot Askimsfjorden. Nu vet jag att båten är en Hurley
Alacrity 19-fotare, designad av Peter
Stevenson. Kontakt med ägaren fick
jag på ett lite ovanligt sätt. Jag var
nere på Killingsholmen en stormdag och skulle titta till båtarna när
jag träffade en äldre man.
– Kan jag följa med dig ut på bryggan? frågade han. Det fick han givetvis.
– Bäst jag håller i dig så jag inte
blåser i sjön, jag är så lätt, fortsatte
mannen.
Så står vi där längst ut på A-bryggan. Han håller sig i en stolpe och
jag frågar om jag får ta en bild.
– Javisst, svarar han, och berättar
att han också är medlem i Killingholmens Båtklubb, vilket ju är en
extra bonus.

Detta är min första kontakt med
Bertil Andersson, som även berättar att han är 86 år gammal och
änkeman (blev 87 i januari). När
vi kommer in visar han mig sin
Hurley och de arrangemang han
gjort för att kunna segla ut ensam.
Först en liten specialbrygga – eller
förlängning av den vanliga bryggan. Sedan olika stag eller räcken
på båten som han kan hålla sig i,
tillverkade av käppar och annat –
huvudsaken är att man kommer
på båten och ut på havet. När jag
tänker efter har jag tidigare sett
honom komma seglande på en
liten fock in mot hamnen. Nu visar
det sig att han också har en liten
elsnurra. Så fiffigt – tänker jag.

Så en dag är jag nere i Hovås hamn,
där jag numera vinterförvarar min
egen båt. Det är den 27 september,
och vem träffar jag där? Jo, Bertil
och en yngre kamrat, som hjälper
honom att masta av vid bryggan.
Riggen är nog så lätt att man tar
den för hand.
Om jag blir 86 – det blev min far
Gösta – så vill också jag kunna
segla ut på samma sätt som Bertil.
Att fortfarande ha lust att ta sig ut.
Kanske lägga till vid Videskär eller
till och med i min lilla speciella vik
längre ut; jag säger inte vilken – då
blir det fullt av gubbar där.
Text och bild: Olle Elm

Jag upptäcker långt senare att
hans specialbrygga gett sig i en
storm och funderar; Hur skall det
gå för honom att ta upp båten?

”Man får inte gamla till sig”, har vi hört 106-åriga
bloggaren Dagny Carlsson säga, och det gör inte
87-årige Bertil Anderson.

En liten extra-brygga underlättar ombordstigningen.
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Innehåll i detta nummer:
Omslagsbild: Volvo Open Race kom10 ÅRS
mer till Göteborg även i år.
GARANTI PÅ

Beställ dina pressade kablar från oss!

MERCURY
MOTORER

Klubbsidorna

I vår webshop designar du enkelt dina kablar och
hittar också andra bra produkter för robusta elsystem
från bl a Skyllermarks.

Saltholmen ......................................... 8
Killingholmen ................................. 10
Björlanda Kile.................................. 12
Torslanda Lagun .............................. 18
Fiskebäck ........................................ 24
Hinsholmen...................................... 24
Hovås-Askim ................................... 22

I vårt företag PemoNova AB hjälper vi även till med
installationer.
www.seeocean.se

Allmänna sidor
Nya krafter i redaktionen................... 3
Femtionde vårturnén.......................... 4
Hovåsekan
- en prisvärd
juniorbåt.....
7
Service
• Vinterförvaring
Originaldelar förlänger livet
på din motor
och ökar säkerhten
Bernt Nilsson avtackad....................
13
Butik • Reservdelar
Volvo
Open
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.......................Mitten
Köp dina reservdelar till Mercury & Mercruiser enkelt och bekvämt på nätet
Leverantör av: Uttern, Sargo,
Hamnfrågan ................................
www.mercurydelar.se
Atlantic
Marine,16-17
Flipper, Mercury,
Betraktelse: Bo sökes! .....................
Mercruiser & 19
Fogelsta
Om Grefabs nya avtalsvillkor..........
20
www.interboat.se/goteborg
031-711 25 10

Vattentäta väskor
till ett kanonpris!
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99:-

För kontakt och inköp:

drybags.uf@gmail.com

119:-

Drybags.UF

Tvätt & Impregnering

Nästa nummer av

Roderbladet

Kapell/Dynor/Markiser

kommer ut 18 sept

Mallning, tillverkning av bågar

Manusstopp redaktion 4 sept,
annonser:Energi
4 sept.
på dina villkor

Handtvätt, impregnering, reparationer

Roderbladet
SOLCELLER
Förtroligheten 15, 439 30 Onsala

En lönsam investering
minhamn.se
• 30% i solcellsstöd - Nu bygglovsfritt
Adressändring ska meddelas till din klubb, inte till Roderbladet
• Online
- kostnadsfri offert
Roderbladetplaneringsunderlag
utges av Roderbladets redaktionskommitté.
Tidningen
gratis tillsamt
medlemmarna
• Vi kan
bådedistribueras
on/off-grid
hybrid med lagring
i de deltagande hamnklubbarna.
• Fritidshus m.m. utan elnät - Vi har lösningarna
Chefredaktör: Kjell Arvidsson,
0300-321 583
•Ansvarig
Enbart
kvalitéprodukter
med
garantitider
utgivare:
Janerik Dimming 0705
28 20långa
31
Alltidbilder
personlig
och rådgivning
Artiklar,•notiser,
och ändringarservice
i funktionärsrutorna
skickas till
din förenings representant i redaktionskommittén:
• Skräddarsytt efter behov och förutsättningar
Saltholmens Båtägareförening Johan Götesson 073 9797496
• Vi ärKilecertifierade
och gör
installationer
0709 93 08 39 själva
Björlanda
Hamnförening Anders
Torwald
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
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Nytillverkning, omklädsel, tillskärning av
skum till dynor. Byte av knappar och öljetter

Tel: 0735 54 10 10

Sjölanders
Marin & Markistextil
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Bli medlem i Färjenäs
Segel & Motorbåtsklubb
Färjenäs Segel och Motorbåtsklubb, FSMK, är en båtklubb med
mångårig tradition - grundades
1933, och med medlemmar som
styrt på böljan under många år. •
Här har du möjlighet att få tips
och idéer när det gäller din båt •
eller båtlivet i stort.
Du kan även få:
• tillgång till vårt fina klubbhus
med en stor samlingslokal,
som går bra att hyra, och kök
för till exempel en kaffepaus
från putsandet på båten.
• en välutrustad verkstad och
möjlighet att hyra ett skåp för
verktyg och andra båtprylar.
• möjlighet att delta vid våra

erkänt proffsiga motorkurser,
tema/kurskvällar med olika
aktuella ämnen och våra fredagsträffar.
medlemstidningen FSMK-bladet.
under vintersäsongen vara
med i vår konstsektion, musikkvällar och vid våra bridgeträffar.

Du hittar mer information om oss
på vår hemsida fsmk.se
Välkommen med din medlemsansökan!
Tommy Johansson

Rätt svar till Hamn-frågan:
Vallda Sandö
På bild 6 ser du vägen ut och in i Vallda
Sandö naturreservat där vi hittar vår
sökta hamn.

6

Bild 1: Här ser vi kummeln som är riktmärke in till hamnen. Innanför hamnpiren ligger gästplatserna. Fotbollsikonen
Glenn Strömberg växte upp i närheten av
Vallda Sandö
.
Bild 2: Vår hamn ligger i Vallda Sandö naturreservat, som vi hittar utanför Kungsbacka. Vi har Särö norr om hamnen och
Lerkil söder om oss.
Bild 3: Båtägarna i vår marina är både
seglare och motorbåtsbitna. Här finns verkligt exklusiva båtar ända ner till enkla roddbåtar med snurra.
Bild 4: Klubbstugan har som sagt bra service för gästande båtar och sina medlemmar.
Bild 5: Den populära badbryggan lockar både unga och gamla att ta sig ett dopp.
Vallda Sandö är ett 349 hektar stort naturreservat och skyddat sedan 1972. Området består av strandängar,
klippor och hällmarker. Området är ett känt fågelområde med ett mycket rikt fågelliv. Vissa delar får därför
inte beträdas mellan 1 april till 15 juni. Här finns gott om p-platser om du kommer med bil. Lämpliga ställen
att bada hittar du lätt. Närmast parkeringsplatsen finns den närmsta badplatsen och här hittar du även fina
toaletter.
Olle Clarin

RODERBLADET
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Fartyg, båt, skepp
Enligt Transportstyrelsens definition, är ett fartyg en farkost som är avsedd att användas för
transporter på vattnet och som har skrov och manöverförmåga/styrinrättning, till exempel ett
roder. Detta enligt gängse uttolkning av sjölagen. De delar av lagstiftningen som rör sjösäkerhet,
sjötrafikregler och miljöskydd omfattar ytterligare farkoster och flytande anordningar som kan
användas till sjöss.
Sjölagen delar in fartygen i skepp och båtar. Om ett fritidsfartyg är 15 meter eller längre ska det
registreras i båtregistret. Om det är 24 meter eller längre benämns det skepp och ska registreras i
skeppsregistret.

Fritidsbåt, fritidsskepp, fritidsfartyg
När fartyget används för fritidsändamål, det vill säga varken med •
kommersiellt syfte, affärsmässig
verksamhet eller i statlig tjänst,
räknas det som fritidsfartyg. I praktiken innebär det till exempel att •
man inte kan ta eller få betalt för
verksamheten eller del av verksamheten.
•
Ett fritidsfartyg får inte ta betalande
passagerare. I vissa fall kan passagerarna vara med och dela på omkostnader till självkostnad, men
för att det inte ska uppfattas som
affärsmässig verksamhet ska kostnaden vara rimlig och en relation
finnas mellan passageraren och besättningen.
2016 genomfördes för tredje gången
en båtlivsundersökning på uppdrag
av Transportstyrelsen i samarbete
med en rad organisationer och
myndigheter. Det man kom fram till
vara bland annat att:
•

Mot denna bakgrund förstår man
finns det minst en fritidsbåt.
92 % av dessa är i sjödugligt hur viktigt ditt medlemskap i Sjöräddningssällskapet är.
skick, 6,9 % är reparaFör 67 kronor per månad
tionsobjekt och 1 % är
bidrar du till att rädda
vrak.
liv, och SjöräddningsDet finns cirka 756
För 67 kronor
sällskapet
svarar
000 båtar i sjödper månad bidrar för 80 procent av all
ugligt skick.
sjöräddning i SveHälften av de 765
du till att
rige, utan bidrag
000 är småbåtar,
rädda liv
från staten. Sällskasåsom jollar, ekor
pet verkar runt hela
och roddbåtar. En
kusten, i Vänern, Vättredjedel av båtarna
tern, Mälaren, Hjälmaren,
är dagtursbåtar, huvudsakligen små motorbåtar och Storsjön, Siljan och flera mindre
var tionde en ruffad motorbåt sjöar i Kronoberg.
avsedd för övernattning.
Sjöräddningssällskapet
startaAlla båtägare vet att det finns des av eldsjälar för över hundra år
risker med att ge sig ut på havet. sedan. Och så är det fortfarande.
Ett plötsligt åskväder kan förändra Alla räddningsbåtar har frivillig
den vackraste sommardag, ett besättning som är beredd att ställa
motorhaveri precis när man ska upp dygnet runt, året om. Hela
passera genom ett smalt gatt kan verksamheten bygger på gåvor,
få förödande konsekvenser och medlemskap och ideella insatser.
Bli medlem du också!
någon ombord kan bli akut sjuk.

I 14 % av de svenska hushållen

Karin Koritz

Som medlem i Sjöräddningssällskapet får man också rätten till förebyggande utryckning, det vill säga hjälp med till
exempel bogsering, även om man inte befinner sig i en nödsituation. Foto: Karin Koritz
RODERBLADET
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BAVARIA CRUISER 34
Bavarias modeller på 34 och 37 fot är de senaste årens mest sålda segelbåtar i Sverige.
Bavarias segelbåtsmodeller är också de mest eftersökta som begagnad båtar.
Skälet är att Bavaria levererar en unik kombination av kvalitet och prisvärdhet.
Varvets minsta modell erbjuder ﬁna segelegenskaper med bästa boendekomfort.
Passar lika bra för barnfamiljen som för det erfarna paret, välj mellan 2 eller 3 hytter.

DIVA 34 SC
Nya DIVA 34 SC har lovprisats av europeisk fackpress för sina förstklassiga seglingsegenskaper i kombination med genomtänkt boendekomfort. En komfortabel sittbrunn
stor som i en 40 fotare. Samtidigt en inredning som bjuder komfort som i betydligt större
båtar. En rad olika inrednings möjligheter gör att du kan optimera båten för familjens
behov. Välj Hur många och hur hytterna skall disponeras, välj pentrylösning, välj öppen
eller stängd förpik. DIVA 24 SC bjuder på segling och komfort jämförbar med betydligt
större båtar men i ett smidigt och lätthanterligt format.

För visning i hallen i Henån kontakta conny@bavariasverige.se Tel 0304 333 010

SALTHOLMENS BÅTÄGAREFÖRENING
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

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

Saltholmens Båthamn, 426 76 Västra Frölunda

Information till nya och gamla
medlemmar
För er som inte var på årsmötet
kommer här lite information om
hur vi vill ha det och vad som sker
i Saltholmen. Detta utskick av Roderbladet går till alla som har båt
i Grefabs hamnar till skillnad från
övriga som endast går till medlemmar. Vi vill gärna att så många som
möjligt blir medlemmar och för nya
medlemmar är första året gratis,
annars 100 kronor. Om ni går in på
hemsidan och registrerar er ser ni
också vilka proffsverktyg ni kan
låna gratis som medlemmar.
Vår stora grej är ju annars ansvaret för vaktningen, som ju tyvärr
beskriver en nedåtgående kurva.
Toppåret 2009 hade vi 229 personer
från 184 båtar som vaktade under 98
nätter. 2018 var motsvarande siffror
148 personer, 95 båtar och 67 nätter.
Ganska trista siffror med tanke
på att det är strax över 900 båtar i
hamnen.
Vaktlistor finns med i utskicket och
finns uppsatta vid varje brygga, och
tiden inte passar går det bra att byta.
Lista för detta finns i vaktlokalen.
De som vaktar deltar i vaktlotteriet

med bland annat ett antal presentkort på 500 kronor. Vaktning sker
från slutet av april till september
mellan kl. 21.00-05.00.
Toalettnyckeln gäller till vaktlokalen, men vi har också kodlås för att
enkelt kunna komma in. De flesta
som vaktar kan numera koden,
men det går också bra att ringa
mig så får ni den. För övrigt är min
egen åsikt att Grefab borde ändra
kontrakten och införa obligatorisk
vaktning.

handhavandet av tömningsstationen för toalettavfall och att använda dricksvattenslangen på rätt
sätt, det vill säga inte köra ner den i
septiktanken för rengöring och att
laga punktering på mastvagn.

För att nå ut till alla båtägare i
hamnen med diverse skyndsamma
meddelanden och info vill vi gärna
att ni går in på coboats.se och registrerar er. Ansök därefter om
medlemskap i gruppen ”Saltholmen ALLA”. Här kan alla registreInför vårrustningen brukar det bli rade gå in och skriva meddelanden
trångt på parkeringen, tänk därför som är av intresse för alla båtägare
på hur ni parkerar så att ni inte står eller en specifik användare.
i vägen för andra båtägare och arbetande personal. Ni har i utskicket Hamndagen, där ni kan hämta
fått en lapp som skall fyllas i och medlemskort och framföra synsättas på vindrutan för att und- punkter går av stapeln lördagen
vika problemen. Vi kommer också den 4 maj kl. 10.00-14.00 med fika
i år att föra dialog med Grefab om och båtsnack. Har ni några egna
p-platser för de som vill använda idéer är det bara att ringa underbåten tidigt.
tecknad och framföra dem. Alla
Jag har under vintern skickat egna initiativ mottages tacksamt
några mejl till Grefab angående och är de riktigt bra framför jag
hamnen med exempel på vad dem som mina egna!
som bör göras innan säsongen
börjar, till exempel anslag om Eder alltid positive vaktansvarige
Claes Edenberg

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
RODERBLADET
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Info@gbgbatsnickeri.se
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Välkommen till Saltholmens båtägareförening!
SBF är en intresseförening för
personer med båtplats eller andra
20
intressen i Saltholmen. Föreningen gör skillnad i dialogen med
Grefab och vi har åstadkommit
många bra saker. Som medlem får
du ibland direkt information när
vi vet något nytt om hamnen. Du
får också Roderbladet hela året,
möjlighet att låna verktyg samt
ag har en kompis – jo jag
rabatter
i många bra butiker.

Under 2019 välkomnar vi nya med- finns längst upp på sidan.
minhamn.se
lemmar utan årsavgift, normalt 100
kr. Alltså alla förmåner ovan för 0 Vi hoppas nu på en varm och
kr, inget att tveka på!
skön vår för sjösättningsarbeten
och jag ser fram emot att möta
Titta på vår hemsida saltholmen. alla gamla och nya medlemmar
nu för mer information och anmäl- bland båtarna!
ningsfunktion. Om du inte kan eller
vill använda internet och mejl så Magnus Legnehed
hjälper vi dig såklart. Kontakta Claes Ordförande
Martinsson som ansvarar för vårt
medlemsregister,
telefonnumret

Roder ladet

6HJHOlYHQW\URFKYlMQLQJVUHJOHU

J

har ju flera, men bara en
som bor i Holland sedan
drygt 50 år. Vi träffades när
1
4
vi var fjorton år och började i
samma klass och upptäckte snart
att vi hade ett stort gemensamt
intresse – segling. Det började
med att vi försökte rigga vår
12-fots eka utan någon större
framgång. Nästa objekt var en
ene-pinnad julle som vi målade
grön, svart och vit och kallade
GAISaren. Den läckte som ett
såll och blev inte så långvarig
i vår ägo. Ett bar båtar senare
köpte min dåvarande flickvän
och nuvarande fru och jag en
B14 som vi på sommaren hade
i Hovås hamnen. Den var inte
NYA
utrustad med motor
men BÅTDYNOR?
väl ett
EVARV
PACYFIC
AB mäter, skär och syr
FULLSERVIC
par stora åror. Och med den tog
båtdynor.
HögMonsun
kvalité31an
till ENE
bra pris
vi ut tjusiga flickvänner
som när
på fin&
slör i lä utanför Asperö,
det blev vindstillapersonlig
lätt fixade en
service.
strax innan Rivöfjorden skall passeras
båt som drog in oss
tillmer
hamnen.
För
info: www.pacyfic.se
Knepet var att Frank
– ja 073-772
så kryddor 83
samt74
genever i kölsvi- sjösatts och läckte ”en aning”. med den Holländska flaggan i
eller ring
heter min kompis sedan snart net. Orsaken till att segla ner Som tur var min svåger med så aktern. Blev det en bra affär –
60 år – och jag gömde oss under den till Holland var att det var en seglade, en öste och en stod nja Frank blev så förtjust i båten
kappen och
tittade upp först när två båttyper – Marstrandssnipan för 6HUYLFH_5HSDUDWLRQHU_3ODVW
KAPELLMAKERI
han behöll den i flera år och
matlagningen. Även nästa attODFNVNDGRU_%OlVWULQJ
den bogserande
båten
hade
kopfick
”bara” dubbelt upp när han
dag
blåste
det
rejält
men
från
och
Folkbåt
i
trä
som
betalades
1\LQVWDOODWLRQHU
PRQWHULQJDU_5HVHUYGHODU
NYTILLVERKNING - REPARATIONER
plat tamparna.
Sedan
den
tiden
så
småningom
sålde den.
rätt
håll
så
vi
seglade
vidare.
med
ca
fyra
gånger
mot
vad
BÅTKAPELL - DYNOR - VINDSKYDD
har vi seglat en massa olika båtar de kostade i Sverige. Jag fick Och på väg ner mot Danmark
Vi har sedan dess bla seglat
Fiskebäcks
3
och en av
de mera hamn
spektakulära
tag på en mycket fin Folkbåt i fick vi en vindkantring utanför med hans Wasa 38 från Amster97 bad Tångudden och seglingen kunde Hallands Väderö så vi missade dam till Tershillingen, en av de
seglatserna073-550
var när85Frank
mig köpa
en Folkbåt för att starta. Det blåste rejält när vi Kullens Fyr och hamnade i Hun- västfrisiska öarna, med vår Balsusanne@canvascraft.se
sedan segla ner den till Holland. kom iväg på eftermiddagen så dested vid infarten till Roskilde- lad i Bohuslän och på senare år
Detta var innan Sverige var med första stoppet blev på Kungsö. fjorden. Detta var givetvis långt med vår Monsun31a i Bohuslän
CLS Motorslip
i EU och inklareringen i Tysk- Dagen efter var det kuling från före GPS var allmän egendom… i början på juni. Att vi valt denna
Vi
renoverar
och servar
båtmotorer
land kunde bli ett problem. Men
Nordväst
så vi slörade ner till Resten av resan företog Frank tid för vår årliga veckosegling
Reservdelar
Motorrenovering
det löste vi genom att skaffa en Träslövsläge i ett nafs. Det var med sin familj och inseglingen i beror på att det nästan är tomt i
holländsk flagga och
då vi upptäckte
Bil,holländska
båt och tunga
fordon att hon nyligen Kielkanalen blev inget problem Bohuslän de två första veckorna

1
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Kapell & Segel

Reparation Underhåll Kapelltvätt
SkepparenS.se Öckerö 0708 518 118

www.cls.se
031-496324 • Västra Frölunda

SVÅRT ATT HINNA MED BÅTEN?
Vänd dig till oss, så åtgardar vi det som du
själv har svårt att hinna med under våren!

6LVM|.XOOHJDWD7HO
www.sisjonsmarin.se
RODERBLADET

Hämtning av utombordare, båtar och drev
Reparation och service
av samtliga motorfabrikat
Försäljning av nya
och begagnade motorer

Vinterförvaring
Vi servar även vattenskotrar

I

Vi u

Samti

V
Då h

For
Bestäl
Så kan

Lämn

Välkomna att ringa eller besöka oss!
Besöksadress: Varvsvägen 40 | 475 50 Hälsö | 031-54 32 10

marinforum.se
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Gö

Victor
www.m

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

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 Karl-Arne Stenborg 031 92 32 10, B4,
Suppleant Per Jerndal 0761 26 35 01, N24
Revisor Rolf Nordström 031 40 41 15, C9

Båtliv i förändring
Trender kommer och går. I början
på 1900-talet började de första riktiga fritidsbåtarna göra entré i våra
skärgårdar, innan dess var det mest
lokalbefolkningen som rodde eller
seglade i skärgården och längs kusterna. Inledningsvis var det endast
de som hade det gott ställt ekonomiskt som kunde köpa segel- eller
motorbåt. Efter andra världskriget
skedde dock en stor förändring,
svenska folket fick bättre ekonomi
och möjligheten att införskaffa
en enkel liten båt för skärgårdsutflykter ökade markant. Plastbåtens
intåg i början på 1960-talet blev en
riktig höjdare och nu kunde även
medelklassen komma ut på vattnet. Klassiker såsom Vega, Albin 25
med flera såg dagens ljus och kunde
börja massproduceras. Införandet
av tredje och fjärde semesterveckan
innebar också att folket på allvar
kunde ta sig ut i skärgården, ofta i
riktigt hyggliga bobåtar. Perioden
1980 - 2000 blev något av en guldålder för båtlivet, det fanns knappt
en lada där det inte gjöts plastskrov,
hembyggarna jobbade på sina halvfabrikat och med varierande resultat kom dom till slut ut på vattnet.
Nu skriver vi 2019 och en markant
förändring kan märkas i båtlivet 40-talisterna håller på att ge upp på
grund av ålder. En hygglig mängd
50–60-talister håller fortfarande på,
men bland de yngre generationerna
är det mycket tunt. Trenden går mot
att man inte alltid äger sin båt, man
hyr några veckor i Medelhavet och
kanske någon enstaka vecka i hemmafarvatten. Det blir inte dyrare än
att ha egen båt och dessutom slipper man alla bekymmer med att
rusta, avrusta, täcka och tillse med

mera under övriga delar av året. kronor per år är inte ovanligt för
Mängden äldre, ofta mycket väl- en ordinär 30-fots båt. Detta bidrar
skötta båtar typ Shipman, Scampi, också till att många ger upp båtliTresfjord med flera finns utannon- vet. Styrelsen för Båtlaget försöker
serade till mycket modesta priser, aktivt påverka Grefab och kommuoch vissa skänks bort bara någon nen att hålla priserna nere så långt
förbarmar sig över dem. Prisraset som möjligt för att så många som
har varit våldsamt de senaste åren möjligt ska kunna njuta av våra
på begagnade båtar, många var skärgårdar. Det ska inte bara vara
vana vid att få tillbaka sitt satsade förbehållet de med högst inkomkapital, men det var då det. I ham- ster att kunna komma ut i skärgårnarna på vinteruppställningsplat- den, alla ska kunna ta del av allt
serna samlas allt fler båtar som det underbara.
i princip har övergivits. Fler och fler
Båtsamverkan, respekt för egen
blir tvingade att
och andras egendom
lämna bort sin
Som båtägare med plats i
kära gamla båt "Trenden går mot någon av Grefabs hamnar
till auktorisehar man en skyldighet att
både större och
rad båtskrot.
hålla båten försäkrad - väl
så. Det räcker dock inte bara
mindre båtar."
Trenden
går
med att man tecknat en förmot både större
säkring, det gäller också att
och mindre båtar.
aktivt tänka på att alla solidaEn inventering av utriskt tar risken om något skulle
budet på Båtmässan ger som
inträffa. Detta är själva grundtanresultat att de små dagtursbåtarna ken med försäkringsväsendet. I
nästan helt tagit över, gärna gjorda och med att vi solidariskt delar på
i något underhållsfritt material risken måste vi också solidariskt
typ aluminium under rubriken ”Ju dela på ansvaret. De flesta hantemindre underhåll desto bättre”. De rar detta mycket bra, men det finns
större bobåtarna har vuxit rejält, dom som fullständigt struntar i att
från 25–30 fot till 40–50 fot. Den skydda sin egendom och som till
nya generationen av båtägare vill följd därav råkar ut för osedvanha mycket hög komfort ombord, ligt mycket haverier och skador,
rinnande kallt och varmt vatten, som vi andra alltså får vara med
centralvärme, kyl, frys och absolut och betala. Styrelsen för Båtlaget
ska det vara ståhöjd i duscharna uppmanar alla att försöka bidra
ombord.
till minimering av skador, stölder
och haverier så gott det går. Som
Ökade priser på marinor, hemma- exempel kan nämnas att aktivt ta
hamnar, vinteruppläggning etc gör del av båtsamverkan, det vill säga
också att båtlivet börjar bli riktigt hålla koll på varandras båtar såväl
dyrt. En kostnad på 20 – 40 000 till sjöss som till lands. Personer
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Kaparbladet

10

sskaparen.se

Välkommen till Volvo O

"Det ska inte bara vara
Att Runda Kap Horn är stort. Att passera
förbehållet
deGöteborgs
med
Gäveskär vid
inlopp är ren magi.
högst inkomster att
kunna komma ut i
skärgården, alla ska
kunna ta del av allt det
underbara. Båtlaget
Torslanda Lagun arbetar aktivt för att påverka
prisbilden."

G

öteborg har fått den stora äran att
välkomna Volvo Ocean Race i mål
efter den tionde och näst sista delsträckan, samt att arrangera starten på sista
sträckan
motsom
målet inte
i holländska
och
bilar
ser utHaag.
att Förha i
beredelsernaatt
hargöra
pågåttkan
sedanmed
i höstas
och
hamnen
fördel
GKSS är sportsligt ansvarig för det som hännoteras. Ser personerna vilsna ut
der på vattnet, medan Göteborg & Co skaär det inte fel att gå fram och fråga
par seglingsfest i Frihamnen. De hållpunkom
du kan hjälpa till. Har dom där
ter som gäller under stoppet i Göteborg ser
att
göra
brukar det snabbt visa sig
ut så här:

och har dom det inte brukar dom
dra
iväg fortare
än kvickt.
Målgång
14–16
juni Ett annat
exempel är båthallarna, de ska
Målgången är planerad till den 15 juni,
vara
stängda och låsta så att inga
men beroende på väder och vind kan
obehöriga åker in och ut. Använd
båtarna komma någon gång mellan
gärna
appen
Coboats
för
att Sten
rap14–16 juni.
Mållinjen
är vid
Röda
portera
vad
som
händer
i
hamnen.
strax väster om Älvsborgsbron.
Installera appen i din telefon och
sök sedan efter Torslanda Lagun.

Youth Academy 16 juni
och Pro-Am Race 18-20 juni

Start 21 juni

Kappseglingen Youth Academy, med
ungdomar från hela Sverige, seglas den 16
juni i Frihamnen. Pro-Am Race arrangeras
på Göta älv den 18–20 juni, där inbjudna
gäster seglar tillsammans med proffs på
såväl Volvo Ocean Race-båtarna som de
spektakulära M32-katamaranerna.

Foto: Karin
Koritz
Starten inför sista delsträckan
mot
målet
i Haag sker den 21 juni kl. 14.00, söder
om Älvsborgs fästning på Älvsborgsfjorden, och 45 minuter innan huvudstarten, kl. 13.15, går starten för Legends
Race med berömda båtar från tidigare
Whitbread Round the World Race och
Volvo Ocean Race.

In-Port Race 17 juni

In-Port Race genomförs den 17 juni på
en flervarvsbana utanför Skandiahamnen
med start kl. 14.00 och målgång cirka 60
minuter senare. Därefter går tävlingsbåtarna in till Race Village i Frihamnen där
det blir prisutdelning26
och arrangemang
på scenen.

Veterinären nära dig

Segelbåtar med orange
vepa i förstaget, så
kallade staketbåtar,
markerar det
avlysta området.
I början på 1900-talet började de första
riktiga fritidsbåtarna göra entré i våra
skärgårdar.

Roder lad

Bouppteckning, arvskifte, bodelning mm
William
Ressel
Bolagsbildning, start av nyttFoto:
företag
mm

Styrelsen

BlS konsult.se

Vi hjälper ditt djur i en trygg & lugn miljö!
Ha en skön sommar!
Veterinär Anna-Karin Landgren

Arendalsvägen 17
Kungsbacka
brabat.se
0300-43 10 03
073-323 73 00
RODERBLADET

tel 0703 015117

Plastskador,
grundstötning
mm
Gottskärs
Galleri
och konferens

FÖRSÄKRINGSSKADOR
Öppet lördag-söndag 12-15.

Du hittar oss vid Torslanda Lagun
Välkommen! / Claes Wickström

www.skeppstadsvarvet.se

Året om!
0300 44 04 00
43

svedea.se
0771-160 190
info@svedea.se

Jungfruturen slutade på grund.
Försäkringen räddade semestern.

Strax under vattenytan fanns den svårupptäckta stenen. Pang! Växelhuset på den nya båten sprack och
jungfruturen såg ut att bli kort för Jonas Höglund och hans familj. ”Tre timmar senare var allt fixat med både
försäkring och reparation.”
På Svedea har vi lång erfarenhet av båtliv och vi vet att ingen vill ha sin båt på land onödigt länge. Över hela
landet har vi goda kontakter med båtvarv och verkstäder som gör att skador och andra problem kan lösas så
snabbt som möjligt. ”Med Svedea behöver jag inte tänka så mycket på sånt, utan kan bara njuta av att köra
båt.”
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