R DERBLADET

ÅRGÅNG 26
NR 2 2019

Roder ladet

24

5lWWVYDUWLOOKDPQIUnJDQFÖRSTA HJÄLPEN - NÖDVÄNDIGT

Corralejo på Fuerteventura
OCH LIVSAVGÖRANDE
sidan 19

Bild 4: Museo de la Sal ligger på
Bild 1: Corralejo ligger längst upp på
Fuerteventuras ostsida. Här är en livlig mitten av öns östkust. Alla Kanarieöar
färjetrafik till grannön Lanzarote. Det har haft ett flertal saltanläggningar, men
STÄRKT MANDAT
Las Salinas
finns även båttrafik ut till ön Lobos. KUSTBEVAKNINGEN
Län- nu finns endast museet i FÅR
Här finns
en fantastisk utställning,
gst ner i söder på ön i Morro Jable går kvar. FÖR
BROTTSBEKÄMPNING
färjetrafik till Gran Canaria. Det är alltså som berättar om saltets historia fram till
sidan 28
fullt möjligt att campa sig runt med bil vår tid. Idag arbetar faktiskt 2 arbetare
på Kanarieöarna. Seat är en spansk bil, fortfarande med att utvinna salt i anlägsom från att ha varit en äldre Fiatkopia, gningen, som byggdes 1910.
Bild 5: El Cotillo är enligt min
nu blivit en trevlig modern bil att köra.
Bild 2: Vattensporter utövas på många uppfattning ett måste att besöka om man
platser runt ön. Häftigt att se var Kit- bor i Corralejo som turist. Här kan man
surfing där utövarna surfade på de höga se vilka ruskiga krafter det finns i havet
vågorna. Men i Corralejo finns skola för och som ortens fiskebefolkning måste
de mindre infödda barnen för lugnare kämpa emot.
vattensporter.
Olle Clarin
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.
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från förrRingöns Bil El AB
Hovåsekan hade ett H på seglet. Siffran
angav tillverkningsnumret. På samma sätt
hade
GKSS-ekan
Hovåsekan
hadeett
ettEHi seglet.
på seglet. Siffran
angav tillverkningsnumret. På samma sätt
Skyhöga
priser
hade
GKSS-ekan
ett E i seglet.
All tid har sina värderingar och priSkyhöga
priser
oriteringar.
Idag
skulle det aldrig vara
möjligt
en båt där
All tidatt
harlansera
sina värderingar
och inte
prisnabbheten
första rummet.
oriteringar. kom
Idag i skulle
det aldrig vara
Utvecklingen
efter en
Hovåsekan
möjligt
att lansera
båt där gick
inte
sedan otroligt
fort,
där den
ena båten efter
snabbheten
kom
i första
rummet.
den
andra presenterades,
naturligtvis gick
steg
Utvecklingen
efter Hovåsekan
priserna
skyhögt.
Det
är
tråkigt
att
segelsedan otroligt fort, där den ena båten efter
sporten
skall
bli en teknisk
ekonomisk
den andra
presenterades,
naturligtvis
steg
fråga
därskyhögt.
ungdomarna
avstå
på
priserna
Det är tvingas
tråkigt att
segelgrund
av
kostnaderna.
sporten skall bli en teknisk ekonomisk
fråga där ungdomarna tvingas avstå på
Per Wetterlundh
grund av kostnaderna.

031-51 18 48

PERSONBIL • LASTBIL • MARINT • INDUSTRI
Lyckad satsning för Askimsfjordens
Båtklubb
Lyckad satsning för Askimsfjordens
Båtklubb

Göteborgs one stop shop för allt inom startmotorer
och generatorer. Försäljning och serviceverkstad.
www.ringonsbilelektriska.com

Fotnot: Dory är en mindre
klinkbyggd
Per Wetterlundh
båt (bordläggningsplankorna ligger omlott)
med
flat botten.
vara klinkbyggd
spetsgattad
Fotnot:
Dory Den
är enkan
mindre
(avsmalnande
från båtens mittligger
såvälomlott)
framåt
båt
(bordläggningsplankorna
som bakåt)
eller ha
enkan
plattvara
akterspegel.
med
flat botten.
Den
spetsgattad
(avsmalnande från båtens mitt såväl framåt
Denna artikel har tidigare varit publicerad
som bakåt) eller ha en platt akterspegel.
i Askims Hembygdsförenings årsskrift
Denna artikel har tidigare varit publicerad
i Askims Hembygdsförenings årsskrift

Hovås hamndag någon gång på
50-talet.
Hovås hamndag någon gång på
50-talet.

Tel: 031-51 18 48
info@ringonsbilelektriska.com

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

Stålverksgatan 13
417 07 Göteborg

Assistans Navigation/VHF
Assistans Navigation/VHF

Skärgårdsassistans
Assistans
vid bogsering,
Skärgårdsassistans

Kapelltvätt
Impregnering

starthjälp,
av
Assistans vidtransport
bogsering,
personer ellertransport
lättare gods
starthjälp,
av
inom
Gbg
skärgård.
Både
personer eller lättare gods
dag
natt.
Vioch
utför
effektivBåde
& skonsam handtvätt av kapell.
inom
Gbg
skärgård.

Samtidigt ser vi över bl.a. sömmar, rutor, dragkedjor m.m.

dag och och
natt.rådgör med Er vad som skall åtgärdas i år.

Vi rekommenderar en översyn vart annat år.
Provförrättare
för NFB
Då håller man kapellet fräscht
och helt
i många år .
)|UDULQW\J
.XVWVNHSSDUHför NFB
Provförrättare
65&
9+)LQW\J
)|UDULQW\J
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Agnpellets till tinor och burar – 59 kr/liter

Sjölivsutbildning
och
konsult
Agnpellets
till tinor och burarStor
– sort.
59 kvalitets
kr/liter
Formsydda
madrasser.
båtmattor.
Beställ bädd/resårmadrasser
Vi skär ut & langetterar
Sjölivsutbildning
och
Så kan Ni sova bättre i båten!
Efter konsult
mått & mall.
Hemsida: www.longitud11.se

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

E-post:latolong@telia.com
Hemsida: www.longitud11.se

Göteborgs Madrass & Båtdynor

Tel:
0733-308
028
Victor
Hasselbladsgata
11, 421 31 V Frölunda Tel: 031 28 84 50
E-post:latolong@telia.com
www.madrassfabriken.se tomas@madrassfabriken.se

Tel: 0733-308 028
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ikabehandlingen
Dockmate Yacht Control trådlös styrning

G

refab tackar för att du så ingående läst en ansvarsgrund för kunder och bolag för sådant
och pekat på delar i villkoren som är av som sker orsakat av besökare som inte är kunder.
Då syftet är att de skall vara allmänna och
vikt för kunder och bolag. Syftet är som
iggörs i rubriken att alla får en likabehandling. breda och täcka många frågor kan villkoren ibland
illkorens syfte är att i förväg klargöra så att vi upplevas övertydliga i sin formulering.
ensamt kan undvika situationer då ni och våra
Anders Söderberg
arbetare inte behöver vara oense i frågor som
vice
VD segla
Simskolan
i grunda varmAtt man
kan
att klargöra med villkor. Villkoren
skapar bedrivs
även

Flexball elektroniska motorreglage

Östergärde Industriväg 13 031-320 18 50
www.marinmagasinet.se
Välkommen!
vattenbassänger. Foto: Mireille Rosas

tryckta lappar att placera
i bilen som visar att man
arbetar med sin båt!

minhamn.se

SJÖTAXI
...grejer till- max
båten12 personer
BOGSERING
- få hem båten!
du inte trodde fanns!
claessons.com
STARTHJÄLP
PROFFS PÅ PLAST!

i Bergsjön var det inte många som tänkt på innan Vattenvana
sjösatte sina Accessjollar där. Foto: Anton Klock

0706 26 07 42

Alla förekommande skador på glasfiberbåtar.

Sävehallen

www.Propellerteknik.se
Propellerreparationer
• www.propellerteknik.se
Flygfältsgatan 16 B • 423 37 Torslanda

%c7$5
marstrandskajaker.se
6.,'%2;$5
)g56b.5,1*66.$'25
7$1.$5
Bjölavägen 19)U|OXQGD

MOBIL BÅTSERVICE
PROPELLERSERVICE
2018-05-01 20:44:20

El, navigation,
mm
REPARATIONER,
FÖRSÄLJNING,
AXLAR,
M.M
HAR
FLYTTAT
TILL NYAPROPELLRAR,
LOKALER
I autopilot
SURTE
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Välkommen till

RODERBLADET

i Skärhamn!
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Du kanske skulle vilja pröva att
kappsegla! Till Tjörn Runt by COWI
kan man anmäla sig till Cruisingstarten. Då seglar man i en start
som inte är lika tuff som de vanliga
starterna. Här seglar man med
likasinnade som vill göra det under
lite mer lugna former.

17 augusti 2019

Anmälan och betalning startavgift
sker på www.stss.se/tjornrunt
I Cruisingstarten seglar man
utan krav på mätbrev eller
tillhörighet i segelsällskap
– allt blir så mycket enklare.

Foto: Morgan Bråse

Välkommen till Tjörn
Runt 2019 !

Stenungsunds Segelsällskap | www.stss.se
facebook.com/lillatjornrunt | facebook.com/tjornrunt

HAMNFRÅGAN
MED OLLE CLARIN

Vilken ö och hamn söker vi med
följande ledtrådar?

1 2 3
4 5

Den här gången söker vi en hamn i Sverige där många viktiga beslut har tagits. (Svaret hittar du på sidan 23.)

På bild 1 ser du den del av hamnen
där många seglare håller till på
sommaren. Man skymtar också en
av ortens mest kända byggnader.
Orten är känd för sina avtal.

På bild 2 ser du vår sökta orts ursprungliga elektricitetsverk, som
byggdes om till kansli och klubbhus
för KSSS i slutet av 1980-talet. Det är
enkelt att nå vår ort även med tåg.

På bild 4 ser man statyn ”Skriskolöparen” av Christian Eriksson, som
står framför ortens mest kända
byggnad. Även statyn ”Lek vid
stranden” av Theodor Lundberg går
att beskåda här.

På bild 3 ser du vår sökta orts friluftsbad för herrar - faktiskt ett av
de få som finns kvar i Sverige från
sekelskiftet 1800 till 1900. På orten
finns även KF:s kursgård ”Vår Gård”..

På bild 5 ser man skulpturen Alice
Babs ”Sång över vattnet”.
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Killingholmens Båtklubb
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Ordförande
Arne Brorsson
0705 60 07 80
Sekreterare:
Göran Stråhle
031-93 27 25
Kassör:
Jan Skårman
031-91 24 13
Foton: Olle
Clarin
Suppleanter:
Mats Rundlöv
031-91 12 69
Revisorer:
Rolf Jacobsson 031-91 26 49
Olle Elm
0707 790 770

u har vi hunnit en bra bit in på
våren kanske är det sommarvärme
när vi läser det här numret av
Roderbladet. Hamnen har inte drabbats av
några större inbrott eller stölder i alla fall
vad vi vet och det känns bra.
Nya båtplatsskyltar är på plats, flaggspel,
vimplar och förhoppningsvis även flaggor
skall vara på plats. Kanske det till och med
är så att klubbhuset har börjat renoveras och
bryggor och pålar är genomgångna.

Roder ladet

Brygga A Bengt Kåmark
Brygga B Göran Stråhle
Brygga C Jan Edvardsson
Facebookadmin: Olle Elm
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Valkommitté:

Allt är satt för en underbar sommar.
Facebooksidan är fortsatt levande. Och
medlemsantalet är fortsatt ökande och vi
fortsätter att öka så bör vi vara cirka 115
medlemmar i år.
Vi skrev “nästa steg” i rubriken. Här
är det så att för att fortsätta den positiva
trenden måste vi ha in fler medlemmar i
styrelsen, ta tag i nästa steg och utveckla
26få in yngre krafstyrelsearbetet och kanske
ter. Det skulle vara bra.
7

031-91 23 46
031-93 27 25
031-91 92 79

Själv tänkte jag skriva om mitt personnummer, vilket börjar på 59, tycker det låter
bättre med 95.
Nej skämt åsido, det är av yttersta vikt att
vi kommer vidare här och vi hoppas att vi
på årsmötet har skapat en plan för att säkerställa nästa steg i utvecklingen.

Arne Brorsson

Roder lad

de för
ompisgänget…
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
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

Plastskador, grundstötning mm
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FÖRSÄKRINGSSKADOR

Du hittar oss vid Torslanda Lagun
Välkommen! / Claes Wickström

www.skeppstadsvarvet.se

Tug
1/ Tjat från jobbarkompis
X/ Bogserbåt
2/ Slang för tuggummi
Rätt svar på frågorna hittar du längst
ned på denna sida.

Olle Clarin

BÅTSNICKERIER
Tillverkning av:

6LWWEUXQQVGHWDOMHU
0nWWEHVWlOOGDGXUNDURFKUXWWUDOODU
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.ROODYnUKHPVLGDI|UWMlQVWHUVRPXQGHUOlWWDUGLWWEnWOLY

ALLT INOM VATTENSPORT. BUTIK / WEB BILLDAL
“Wallen Water World” www.surf.se 031-7043900

com

ing TVÄTT, IMPREGNERING

RODERBLADET
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RÖRÖ STRANDKASSA

BESTÄLL I BUTIK, ORDERTELEFON 060 - 64 17 00, ORDER@HJERTMANS.SE ELLER PÅ HJERTMANS.SE
KAMPANJEN GÄLLER PÅ HJERTMANS.SE OCH I VÅRA TIO BUTIKER T.O.M. 30 JUNI 2019 MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING

Gummibåt Maritim 280cm

LED-TV 24”
Widescreen TV med DVD, HDMI x
2, USB och hörlurs-uttag.

Skaldjurskokare
Komplett set.
Med automatisk
tändning. 40L.

1690kr
4803-5 (1890kr)

2190kr
5630-24 (2690kr)

Vattentoalett
Jabsco compact.
Manuell.

3-delad plywooddurk. Maxlast 500kg.
Inkl styrlina, åror, pump,toft, reparationsset och väska. V-Bottnad.

1990kr
4782 (2190kr)

4490kr

7910-280 (Alltid lågpris!)

Vattentoalett

1195kr

Johnson SPX aqua
Compact. Manuell.

4786 (1395kr)

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

Garmin/Silva 70UN
Universalkompass.

395kr
Varmvattenberedare
Multimarine varmvattenberedare med
emaljerad insida. Volym 20liter.
Levereras exklusive blandningsventil.
Längd 630mm. Diameter 295mm.

5241-1 (775kr)

Mobicool FR-34 kylbox
Portabel kompressordriven kyl- och
frysbox med temperaturspann på +10 till
-10°C. 31 liter. 12/24V.

3990kr

2490kr

595kr

5498-45 (690kr)

1150kr

5498-100 (1275kr)

1490kr

5498-200 (1590kr)

375kr

5024-99 (595kr)

Perfekt grill att ta med sig.

Batteriladdare CTEK
Helautomatisk laddare. Laddar och underhåller
batterierna, ger inga galvaniska strömmar, är
felkopplingssäker och gnistfri.
M45 - 3,6A
M100 - 7A
M200 - 15A

Ställbar i fem vinklar.

Gasolgrill

4797-34 (4990kr)

7998-20 (3190kr)

Vikstol

1090kr
6937-10 (1290kr)

M300 - 25A

2190kr

5498-300 (2375kr)

3190kr
7929-99 (3750kr)

iSUP
Uppblåsbar bräda.
Max 75kg.

DE BAT T - DE L 2
BÅTLIV ET S
FÖRU T S ÄT TN IN G AR
OCH FRAMTID
av Bernt Lindquist
Artikeln är tidigare publicerad i tidningen
Båtbranschen.

Hav, sjöar och skärgård är en oöverträffad resurs som behöver
synliggöras mer – gärna tillsammans med besöksnäringen.
Foto: Karin Koritz

Vad kan få framtida generationer tillbaka till båtliv
Jag har ju slutat tro på de häftiga upplevelserna som den riktigt stora inroparen till båtlivet.
Det finns så mycket annat som ger mer adrenalinkickar än att gå från kitesurfing till familjeutflykter med båt. Det betyder inte att vi skall utestänga dessa aktiviteter från övrigt båtliv, snarare
fundera över hur vi kan fånga upp dem. Självklart kan det traditionella båtlivet inte döma ut nya
möjligheter att ta sig fram på sjön med exempelvis vattenskoter. Detta är inte ett störande element
på vattnet utan ett effektivt transportmedel. Vi måste bejaka och bjuda in alla vattenaktiviteter
som erbjuder nya möjligheter till sjöliv.
i Sverige, ser vi båtar med upp till
fem liknande motorer strax akter
För att hitta den breda gruppen av
om akterspegeln. Ja, jag känner
blivande båtmänniskor får vi nog
till trenden från inombordare till
leta efter andra trender.
utombordare på allt större båtar,
En av de snabbast växande trenmen måste ändå fråga mig, är detta
derna i dag är något som vi kanske i
framtiden?
första läget inte tänker på som just
Media hänger på och skrien trend. Men den ökande
ver om dessa monsmedvetenheten
hos
terbåtar som det är
unga familjer om
"Den ökande
detta som gäller
vikten av att leva
medvetenheten
hos
för det moderna
miljösmart, med
och
framtida
omtanke om vår
unga familjer om vikten
båtlivet.
Men
planet, barn och
av att leva miljösmart,
kan
någon
förframtida genemed
omtanke
om
vår
klara
varför
just
rationer är i dag
båtbranschen är
mycket
stark.
planet, barn och framtihelt
ensamma
Ser vi i ett 10 till
da generationer är i dag
om
denna
sned15 års perspektiv
mycket
stark"
vridna
syn
på
är jag helt övertygad om att detta är
framtiden.
Alla
den starkaste faktorn
andra aktiviteter som
för hur vi väljer livsstil, hur
har med motorer att göra arvi semestrar och vilka produkter vi betar med mindre och effektivare
väljer att använda.
motorer, hybriddrift och ren eldrift. Båtbranschen svarar med fler
hästkrafter och högre bränsleförEN BRANSCH UR
brukning!

DET BREDA BÅTLIVET

TIDEN?

I dag ser vi båtmotortillverkarna
överträffa varandra med allt större
motorer. V 8:or på 4,6 och 5,6 liters
cylindervolym. På mässorna, även

UNDANTAG FRÅN
KOMMANDE MILJÖKRAV

Vi verkar tro att båtlivet kommer
att få någon sorts undantag från
snabbt kommande miljökrav. Till
detta kommer att det som dominerar i medierna om båtliv och
båtbransch handlar till stor del
om problem. Giftiga bottenfärger,
dieselbakterier, toatömning, båtmotorstölder och fylleri på sjön
fyller spalterna. Vi måste få fram
det positiva med båtlivet och seglingen kanske skall gå i spetsen
som något av den mest miljövänliga fritidssysselsättning man kan
tänka sig.

HUR SKALL BÅTBRANSCHEN BLI
MILJÖRÄTT?

Det är i mina ögon ingen tvekan
om att en radikal förändring i
hur båtbranschen hanterar miljöfrågor måste till för att vi skall
kunna utvecklas de kommande 20
Kan detta möjligen vara en förkla- åren. Men även på kort sikt krävs
ring till den unga medvetna gene- en ändrad attityd och inriktning.
rationens ointresse för våra båtar Finns det lösningar i sikte?
och produkter?
RODERBLADET
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ÅTERVINNING

En snabb lösning är att försöka få
alla dessa båtar som fortfarande är
fullt funktionsdugliga att hitta nya
ägare. En tydlig form av återvinning helt enkelt. Med en användningstid på 50 kanske 75 år blir
båtlivet plötsligt ganska miljövänligt tack vare båtens långa livscykel.
Här finns möjligheter för unga generationer att till mycket låga ingångskostnader kunna skaffa båt
och komma ut i våra skärgårdar
och sjöar. Till detta måste kostnaderna för att förvara och förtöja sin
båt hållas på en rimlig nivå. Detta
är inget som branschen kan åstadkomma, här handlar det om båtklubbar och välvilliga kommuner.
Men att båtklubbarna får behålla
sin mark och att kommunerna
inser vikten av det sunda båtlivet
och att det blir naturligt att alltid
reservera mark för detta båtliv vid
samhällsplanering, är något som
branschen tillsammans med båtlivets organisationer kan och måste
arbeta för!

BIOBRÄNSLEN

Är användning av biobränslen
eller förnybar diesel (HVO) i alla
båtar en miljövänlig väg att gå?
Redan i dag står restprodukter
från skogsbruket, så som flis, bark,
grenar och kvistar för en ansenlig
del av vårt energibehov. Ny forskning utvecklar tallolja, också det
en restprodukt från skogsbruket,
till talldiesel. Även andra vägar
med sågspån och restprodukter
från massabruken är på god väg
att bidra till framställningen av
biobränslen. Finska Neste levererar så kallad förnybar diesel framställd från restprodukter från fetter
och vegetabiliska oljor. Redan i dag
kan produktionskapaciteten täcka
båtlivets behov. Här skulle båtlivet
kunna gå före med ett mål om bara
bio- och förnybara bränslen i alla
sjömackar år 2024?

NY TEKNIK

På längre sikt måste vi utveckla
nya återvinningsbara material
för båtbyggnation, här finns pågående forskning i Sverige med

skogsråvara som grund. Eldrift är
ju en het miljöfråga för närvarande.
Denna framdrift är det flera kommersiella aktörer som arbetar med.
Bärplan på båtar ger mindre motstånd och högre fart med mindre
energiåtgång.
Ett engagemang i någon form för
denna utveckling skulle kunna
visa branschens vilja till ett framtida miljövänligt båtliv.

TA DET LUGNT

För att radikalt minska miljöpåverkan handlar det också om att
acceptera ett nytt gammalt tänkande, ”på sjön har man inte bråttom”. Resan är målet som det hette
en gång i tiden. Kan ju låta extremt
bakåtsträvande men är nog en
ganska närliggande realitet om vi
även på sjön skall uppnå satta miljömål. Men detta är något som även
i en framtid går att marknadsföra
som ökad livskvalitet!

DEN 3 JUNI 2018

Denna dag var en av de många propagandadagar vi hade i månadsskiftet maj - juni för båtliv i Sverige.
Klarblå himmel, svag bris och 25
grader varmt. Kunde konstatera
allt det där som jag så gärna vill
tro på och fortfarande hoppas på.
Unga gäng i små segelbåtar som
upptäckt hur enkelt och förmånligt båtlivet kan vara. Några var ute
i en Maxi 77 utan mast, men lika
glada för det. Seglingen kanske
blir nästa steg för denna nybörjarbesättning. Lyckliga familjer
på utflykt i sin nya styrpulpetbåt,
endast lätt höjda röster vid tilläggningen. Pensionärsparen i sina lite
större segel- och motorbåtar som
redan legat ute i veckor med färgen
i ansiktet som bevis. Helt omöjligt
att inte tro på en framgångsrik båtbransch en sådan dag!
Iakttagande detta slår det mig att
man skulle kunna dela upp båtmänniskorna i kategorierna före,
under och efter barnen. De här
olika kategorierna har väldigt olika
behov av båt och helt olika krav på
komfort och bekvämlighet. Kanske
de därmed också kräver helt skilda
vägar för att nås av oss i branschen.
Med tanke på hur mässbesökare
ser ut lyckas vi ganska väl med att
nå de äldre generationerna. Men vi
RODERBLADET
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har tappat bort den yngre som har
behov av det enkla och billiga båtlivet. Sanningen är att branschen
samlat måste hitta former för att
fånga dessa förstagångsköpare i
betydligt större utsträckning än i
dag. Utan påfyllning i botten i försäljningskedjan sker heller ingen
försäljning i toppen.

ROLIGARE PÅ LAND

Skall barnfamiljer lockas ut på sjön
måste det bli lättare att nå spännande och roliga landaktiviteter
med båt. Det är ingen tillfällighet
att Wasahamnen på Djurgården
är överfull på sommaren. Här är
det gångavstånd till Stockholms
största utbud av aktiviteter för barn
och familjer. Bygg fler hamnar med
central placering i städerna. Bygg
bryggor utanför alla nya tjusiga
strandnära bostadsområden. Det
ger inte bara en trevligare miljö,
stadsborna kan ha båten utanför
huset och på sommaren kan det
i viss utsträckning bli gästplatser. Gör det möjligt att använda
båt även i stadsmiljöer. Dessa lösningar gäller ju alla städer i Sverige med tillgång till vatten.
Kanske kan vi skapa vissa ”barnöar” ute skärgården. Med hjälp
av och i samklang med naturen
skapa äventyrsbanor för de unga.
Något som får barnen att längta ut
på sjön igen.
Skall båtlivet bli attraktivt i en
framtid krävs också samarbete
med besöksnäringen i övrigt.
Genom de aktiviteter som skapas
av andra aktörer kan båtlivet bli
mer intressant för barn-familjer
och säsongen kan förlängas med
upplevelser som inte kräver sol
och 20 graders värme.

SPANING

Jag tror att vi kommer att se några
olika spår i båtlivet. Utvecklingen
med foilande båtar och brädor gör
att det inte behövs motorer för att
åstadkomma attraktiva fartsporter
på vattnet. Motordrivna tävlingar
där aktiviteten redan i dag pågår
under en begränsad tid har ju möjligheter med eldrift med utvecklade batterier som väger mindre
Med rätt former och arenor för

välbefinnande
detta kan tävlandet göras mer pu- framtid kommer jag nog fram till människans
blikt och gynna intresset för boa- något som verkar väldigt traditio- kommer att ta över från den hets
ting.
nellt. I slutändan är det de traditio- som nu även spridit sig till båtlivet. Här är våra hav, skärgårdar
nella värdena som bär.
och många sjöar en oöverträffad
Men även det mer amatörmässiga
tävlandet har en framtid. Kapp- Människans behov av att koppla resurs. Vägen är att tydliggöra
denna resurs, gärna tillsegling med liten besättning är en av det stressiga vardagssammans med bestark trend. Enklare och roligare livet kommer inte att
söksnäringen, och
former för dessa kappseglingar är minska i en framskapa produkter
framgångsreceptet. Här utvecklas tid. Allt pekar
som den milockså båtarna för att bli allt mer snarast på att
"För alla oss som
jömedvetna
av
lätthanterliga, något som även behovet
älskar livet på sjön är
rekreation
människan
gynnar familjeseglingen.
och möjligkan känna sig
det ju helt obegripligt
trygg i att anStarta upp folkrace för segelbåtar heten till att
att inte alla andra tänker
ner
vända.
där båten inte får kosta mer än 50 varva
likadant och bara måste
000 kronor. Äventyr och event runt kommer att
Som seglare
seglingarna kan locka den yngre öka i framtiut på sjön, kosta vad
har
jag ju svårt
generationen tillbaka och göra det den.
det kosta vill."
från att avhålla
billiga båtlivet attraktivt.
Erfarenheten
mig från att peka
säger att trender
på att vi sedan hundkommer och går. Det
ratals år tagit oss fram
finns många faktorer som
på haven med ren vindkraft,
Men när det gäller vad som pekar på att trenden mot ett håll- finns verkligen ingen anledning
kommer att bära båtlivet i en bart fritidsintresse som gagnar till att inte fortsätta med detta.

ATT KOPPLA AV, ETT
ÖKANDE BEHOV

SKRÄDDARSYDD

MJUKINREDNING

FÖR HEM & BÅT

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

10%

RABATT

på balkong och vindskydd
Gäller vid nytillverkning
och t o m 15/4

För såväl ung som gammal ses ett ökat behov av att koppla av från det
stressiga vardagslivet, och i slutändan är det traditionella värden som bär.
Foto: Karin Koritz

GALANT PLAST
Odinspl 2 • 031-15 28 16 Öppet: Vard.
9-18, lörd. 10-14
www.galantplast.se

Kapell & Segel

Reparation Underhåll Kapelltvätt
SkepparenS.se Öckerö 0708 518 118
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Plastskador, grundstötning mm

FÖRSÄKRINGSSKADOR

Du hittar oss vid Torslanda Lagun
Välkommen! / Claes Wickström

www.skeppstadsvarvet.se
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Vi önskar alla
en
fantastisk
säsong
Saltholmens Båtägareförening
Björlanda
Kile
Hamnförening Medlemmarna kommer fortsatt att
kommer i oktober att lansera ett
6DOWKROPHQV%nWKDPQ9)U|OXQGD
kunna betala via postgirominhamn.se/sbf
och konnytt medlemsregister från
Zynatic
men
även
kunna
Ordf,
webmaster: tant,
Magnus
Legnehed
0705Swish
95 43 56 skaSponsoransv.:
Kassör:
Birgitta Edenberg
0702göra
71 24 sin
93 betalning
Roderbladet:
för att minska administrationen
användas
för att
Sekreterare:
Ann Hellman
0707 85 27 27
Valberedning:
och få ett register som är
lätt att framöver.
Vakt- o hamnansvarig: Claes Edenberg 0738 08 35 68
Revisor:
hantera. Medlemmarna kan
själva
Vice vaktansvarig:
Lennart Eriksson 0707 22 15 72
se vilka uppgifter som finns,
som Vi Claes
Registeransvarig:
Martinsson
0733 48
49 en kamejobbar
på att
få42till
till exempel om man betalt med- ralösning och ett eventuell wifi
lemskapet, men även lägga till fler i vaktstugan, och hur detta ska
kontaktpersoner om man till exem- lösas återstår att se, men det ska
pel är flera som äger båten eller om förhoppningsvis vara klart under
hela familjen vill ha access till upp- 2019
gifterna.

bevakningsstarten. Det uppskattas
om städning sker på eget initiativ
under
säsongen,
och
städmaterial
Ingemar
Fredriksson 0707
92 29
59
JohaniGöthesson
073 9797496
finns
vaktstugan
intill trappan
Ydsten
031 68 14 65
uppAlf
till
tornet. Självklart
undviker
Peter Wässing
0761 26 01 61
vi pälsdjur i våra sittmöbler så allergiker kan vistas i vaktstugan
som alla andra. Vattenskål till
törstiga fyrbenta har vi på utsidan
för att slippa vatten och spill på insidan.

$QJHOlJQDIUnJRUWLOO*UHIDE

V

Nya utemöbler är på gång och ska

utmed
bergetmaj
bakom
hamnvaktt.ex. organisera dålig
id årsmötet ställdes flera det möjlighet
på plats
under
månad.
Viattkommunicerar
med användarinformation
Grefab om varaoch
På vårfrågor
hemsida
bkh.nu kan
man av båtarna så att de fel placering. Sugen borde sät- slängan. Vem städar?
upptagning
från närvarande
master som ligger kvar och skräsjälv testa
systemet
via en länk
6N|WVHOQDYWRDOHWWHUQDGnOLJ
uppdevidsom
bryggnocken
som och
förbinder
att lägga i tas
medlemmar
angående
mött under
2019, och hjälp oss
par sig
i mastområdet
och
tar Välenligt
på så sätt
komma
med
städning
toapapper
ofta.
många
medlemmar.
tidigtoch
får upp
uppställning
utmed
Grefabs
skötsel
av hamnen.
Somfrågor
att skapa en trivsam
hamnfattas
till rimplats i våra mastskjul.
funderingar
förändringen.
 %U\JJRUQD lU KDOD YLG UHJQ En toalett är ständigt stängd.
berget vid Aspholmen? Denna
utlovat
har dessakring
frågor ställts
liga kostnader.
Målet
är alltså
att minska den
ad- då frigöras på våren speciellt under hösten. Brygga 3 Fel lutning på avrinningen från
rad kan
till
Grefabs
VD Ann-Christine
Ny
hamnföreningsskylt
går
för parkering. Över huvud taget är såphal och undertecknad har duschen? Just nu i april har det
Alkner-Dahl.
Grefab och
ännuunderlätta
ministrativaDåbördan
Styrelsen
Björlanda
Kile
Hamnförflera
klagomål.
Vad
försiktighet halkat
vid ett inkommit
en diskussion
förslag om påtrots vaktstugans
inte
hunnit
svara kommer vi
för att
medlemmarna
själva
ska att ochbeskåda
torn
och
en
generell
städning
ening
att
redovisa
deras över
svar i informationen
kom- vad ni kan göra för att förbättra par tillfällen. Sammalunda för kommer ni att göra?
kunna
styra
skett
i vaktstugan
bUDOODUlGGQLQJVVWHJDUJRGandra. Vad kaninför
göras?
vid föroch eftermande
nummer.
Vi ut.
väljer dock parkeringenhar
man vill
lämna
 9LG PDVWNUDQHQ L LQUH KDP- kända?
att redovisa de frågor som ställts säsong.
3UREOHPPHGXQJGRPDUVRP nen ligger det ständigt två
för att visa att vi arbetar för
Claes Edenberg
badar i hamnen, läs mastkranen. vita motorbåtar under dagtid.
föreningens medlemmar;
Vaktansvarig och kontaktperson
 0nQJD EnWlJDUH |QVNDU IDU- Det framgår ingenstans att detta Undertecknad har vid ett flertal
gentemot Grefab
tillfällen skrivit lappar och bett
tbegränsning i inloppet och i är förbjudet.
 (IWHU YDUMH YDNWQDWW XQGHU att båtarna skall flyttas. Ingen
hamnen på grund av vågsvall
och under badsäsong på grund mörkertid framförs klagomål om effekt. Många båtägare som
av många som simmar i inloppet. ett flertal trasiga lampor. Under- betalar dyra pengar för båtplats
Information
Är det möjligt att ändra skylten 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
från 5 knop till 3 knop?
tryckta lappar att placera
dessutom i vägen vid av- och
)LQQVGHWP|MOLJKHWWLOO\WWHU- med brev utan synbart resultat.
i bilen som visar att man
 .ODJRPnO RP DWW VHSWL- påmastning. Vad kan Grefab
ligare webbkamera längre in i
arbetar med sin båt!
tanksugen på pontonbryggan göra åt detta?
hamnen?
 0\FNHW
EODQG
DQQDW
Dessutomär i dialog
 3DUNHULQJ L KDPQHQ )LQQV fungerar sporadiskt.
Hamnföreningen
medVNUlS
Grefab
kring
vad som ska hända med master

som inte används, och som tar upp plats i mastskjulet. Foto: Anders Torwald.

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

Gillar du tidningen du
SJÖTAXI
- max 12 personer
håller i din hand?
Låt mig hjälpa dig med
dina trycksaker.
BOGSERING
- få hem båten!
STARTHJÄLP
hej@malinmagnussonmedia.se
0702-19 23 30
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0706 26 07 42

När stölden är ett faktum
När kan det ha hänt? När var jag
nere i hamnen senast? Fabrikat,
årsmodell och motornummer? Ber
att få återkomma med den uppgiften. Pappren kommer med posten.
Var har jag lagt uppgifterna om
motorn? Har ju haft båten i fem år
nu… kanske i källaren eller i garaget?

Genom den vakttjänst som organiseras av hamnföreningen kan många
stölder förhindras, och det blir svårare
att undgå upptäckt när man vistas i
hamnen.

Allt för många båtägare känner igen
känslan när man kommer till sin
båt och inser att motorn är borta.
Man ska just till att förbereda sjösättning och har lastat bilen full
med prylar för att väcka båten ur sin
vintervila. När man rundar fören
med skurhinken inser man att
något inte står rätt till. Bilden om att
vrida om nyckeln och höra motorn
reagera, doften, vibrationerna som
går genom båten - och glädjen, är
på en sekund borta. Axlarna sjunker i samma takt som mungiporna,
humöret övergår till besvikelse, och
sedan bubblar en omisstaglig ilska
upp inom en och man blir rasande!
Att man inte kan få ha sina j…a saker
i fred. Hur förb....at svårt kan det
vara! Kraftuttrycken haglar likt ett
smatterband och superlativen avlöser varandra tills antingen blodtrycket eller mjölksyran stoppar en.
En stund senare när blodtrycket
sjunkit och faktum kvarstår att
motorn är borta - vad gör man nu?
Vilka skador är åsamkade? Var har
jag lagt mina pappren, och betalade
jag försäkringen när den kom tillsammans med alla andra kvartalsräkningar? Man tar upp telefonen,
och ringer hem för att berätta vad
som hänt. Känslorna kommer tillbaka men inte lika hårt denna gång.
Tusen frågor men inga bra svar.
Polisen! Just det, jag måste ju ringa
och polisanmäla. Ringer 11414,
och en anmälan görs via telefon.
Vilken är adressen till hamnen?

och en spårsändare med rörelselarm, så jag direkt kan se om någon
varit på båten. Det ger rabatt på
försäkringen och information om
batteriets kondition. Båtkortet
fanns att ladda ner från polisens
hemsida, man fyller i uppdaterad
information om motor samt bilder
på såväl båten som motornummer
och förvarar hemma.
Halva säsongen gick innan båten
kom i sjön. Glädjen återkom långsamt och båtgrannarna fick en
redogörelse när det blev min dag
att gå vakt. De rekommenderade
Coboats, som var kostnadsfri och
funkade som grannsamverkan fast
för båtägare.
Jag laddade
ner
appen
och var igång
på fem minuter. Perfekt! Nu kan
jag bli kontaktad om jag inte märkt
av att det blivit högvatten eller
lågvatten eller om jag glömt beysningen på. Helt enkelt hjälp att
hålla koll på båten när man inte
är där. Det gick att skicka bilder
till både enskild båtägare och till
samtliga helt utan kostnad. Varför
är inte alla med i denna app?

Kontaktar hamnföreningen - har
någon sett något? Har båtgrannarna drabbats? Det visar sig att
ett par veckor tidigare hade ytterligare två båtägare upptäckt samma
sak. Vakten har inte dragit igång
än, ligorna som stjäl motorer börjar
allt tidigare. Båt på land är ett lätt
byte jämfört med en i vattnet. Var
ska det här sluta? Vem skruvar loss
en 150 hästars utombordare för
att förvara den hemma några månader och sedan krångla tillbaka
den på båten igen? Var ska man ha
den? Risken att skada eller tappa
motorn är ju större varje gång den
är av. Köpte ju båten för att på ett lätt
sätt komma ut på sjön och slippa
mecka med segel och tampar
överallt. Finns det ens något som
heter bekymmersfritt båtägande?
Vakten blev händelselös men det
Det stod iallafall i broschyren som
var gött att tjöta lite med andra båtman plikttroget plockade med sig
ägare i hamnen, deras erfarenheter
på årets båtmässa.
och tips gav lite perspektiv och
glädjen åter för att njuta resterande
Hittade till slut motornumret bland
säsong till fullo och lägga händelköpehandlingarna, som låg kvar
sen bakom mig.
i broschyren vi fick när vi köpte
båten. Polisen informerade om att
Detta må vara en fiktiv berättelse,
man nu kunde efterlysa motorn i
men är inspirerad av flera båtägaSIS - ett datasystem för länder som
res frustration, erfarenheter, beär anslutna till Schengenavtalet,
rättelser och de verktyg som vi har
och som finns för att koordinera
till hands för att motverka att båtar
spaningen efter föremål eller peroch båtmotorer stjäls från uppsoner i syfte att bekämpa brott.
ställningsplatser runt om i landet.
Mycket kan bli bättre gällande
Försäkringen var betald och efter
tullregler och säkerheten i våra
att alla papper och anmälningar
hamnar, men inget kommer gå
lämnats in till försäkringsbolaget
upp mot närvaro av båtägare som
ska båten till ett varv som ska laga
håller koll åt varandra och ställer
den och hänga på en ny motor. De
frågor och gör det svårt att undgå
hade fullt upp hela våren, så efter
upptäckt när man vistas i hamnen.
midsommar kanske det kunde
vara klart.
Med förhoppning om en bekymmersfri säsong 2019
Polisen jag pratat med rekommenAnders Torwald
derade mig att skaffa ett båtkort,
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En seglingsvecka med Vidfamne är ett fantastiskt äventyr.
Foto: Sällskapet Vikingatida Skepp

Vidfamne – ett vikingatida skepp
Den 23 april var det på dagen 25 år
sedan Vidfamne sjösattes under
pompa och ståt, vilket hade föregåtts av en mycket hektisk period.
Året som nu kommer bjuder även
det på många utmaningar, händelser och möjligheter. Nedan följer
ett axplock över vad som händer i
Sällskapet Vikingatida Skepp, SVS,
samt en berättelse från sjösättningsdagen.
Sommarseglingar
I sommar är planen att ha ett antal
helg- och dagsseglingar med Vidfamne. Vi kommer även ha en
sammanhängande
segelvecka
från 29 juni till 7 juli, under befäl
av Calle Franzén. Varthän färden
går bestäms av vindriktning och
besättningens önskemål. En seglingsvecka med Vidfamne är ett
fantastiskt äventyr med segling,
lagarbete,
vikingaskeppskänsla,
vind, hav och mycket mer. Alla är
välkomna att följa med, även om
man inte varit med förr. En upplevelse du inte vill vara utan och
den tål att upprepas, garanterat ett
minne för livet och samtalsämne
många middagar framöver.

För att delta behöver man vara
medlem i föreningen, samt betala
en seglingsavgift för de dagar man
är ombord för att täcka skeppets
omkostnader. Du som hjälper till
att vårrusta får subventionerad
avgift Se redan nu till att boka in
29 juni till 7 juli i kalendern!

gäng seglingssugna samlats en
gång i Vidfamne – ett vikingatida
skepp veckan och rott ut, satt segel
och njutit av sommarkvällar när
dom är som bäst. Starkodder är i
behov av större reparationer, och
har under många år legat på landbacken och fått stora torrsprickor.
Flera bord behöver bytas, liksom
styråran, och vi behöver få tag i
personer som kan delta i och leda
arbetet. Om du har tid och möjlighet, så hör av dig till SVS. Om vi
inte kan få tag på kunnigt folk så
kommer vi att tvingas hugga upp
eller göra oss av med skeppet.

Råsegelutbildning
Likt tidigare år kommer SVS att
hålla en grundutbildning i råsegling. Det kommer att ges tre teoritillfällen följt av ett praktiskt.
Kursen går igenom skeppets positioner, hur dessa samverkar och
hur man seglar i olika vindar, och
Motor
är kostnadsfri för medlemmar.
Ett problem som hängt över föreningen under flera år är Vidfamnes
Starkodder
Vårt mindre skepp Starkodder är motordrift. För några år sedan inett trevligt ledungsskepp. I forn- stallerades elmotorer drivna av ett
tid användes det som krigsskepp batteripack, men företaget bakom
vid oroligheter och som fiske- och gjorde en felinstallation och gick
transportskepp i fredstid. Star- sedan i konkurs. Resultatet blev att
kodder byggdes vinterhalvåret batterierna fungerade strålande
1995–96 inne på den stora viking- första sommaren, för att därefter
autställningen på Eriksberg.
snabbt tappa i effekt, och nu ett
par år senare vara reducerade till
De senaste åren har skeppet legat ren barlast. Motorerna är på intet
på Brännö och sommartid har ett vis en förutsättning för att kunna
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ge sig ut, men det är ingen bra si- än att bara låta det ligga i vattnet. längs relingen på akterdäck.
tuation att köra runt med obrukbar När säsongen närmar sig sitt slut
last.
kommer vi behöva hjälp med att Jubileumsår
koordinera lyftet och att vinter- Det är som sagt 25 år sedan VidSjösäkerhet har vi tack vare
rusta Vidfamne.
famne sjösattes. Det hela började
vår gummibåt med utommed att Carlo Jakobsson som
bordare, men det vore
Ringöfesten
barn suttit på klipporna hemma
önskvärt att ytterDe senaste åren har i Grundsund och fantiserat om
ligare stärka den
det varit stor fest forna tiders vikingaflottor som
med fungerande
på Ringön i sep- seglat upp längs kusten. Med åren
All hjälp är behövd och
motorer.
Gumtember, där vi utkristalliserades hans barndoms
uppskattad. Även om ditt
mibåten börjar
vintertid ligger fantasiskepp, och hemma i sin kälexpertområde inte råkar
också bli sliten
utanför
Claes- lare knåpade han ihop en modell
vara just motordivna
och är i behov av
sons Trätjära. Det av Gokstadskeppet. Till slut, på
vikingaskepp
att förnyas.
är ett myller av ut- Båtmässan i Göteborg 1990, ställde
ställare, matstånd, han som ensam förkämpe ut i egen
All hjälp är behövd
aktiviteter,
fören- monter. Han gjorde ett upprop i
och uppskattad. Även
ingar och konstnärer syfte att samla intresserade till att
om ditt expertområde
som öppnar upp Ringön förverkliga denna dröm. Detta blev
inte råkar vara just motordivna
till folkfest. SVS har tidigare år startskottet till Vidfamne och SVS.
vikingaskepp så kanske du kan haft öppet skepp och välkomnat Vidfamne har seglat varje sommar
bidra på andra sätt. Du kanske har alla intresserade ombord. Intres- och förvaltar en mycket stolt histoanvändbara kunskaper inom bat- set har nästan varit större än vad ria och arv. Otaliga människor har
teriteknik, motorer eller installa- vi mäktat med själva. Vi ämnar att lagt ner otaliga timmar på skeppet
tion. Du kanske har kontakter som i år igen ha öppet skepp, och har och föreningen. Är man nyfiken
kan hjälpa till, eller vet var man som ambition att synas ännu mer. på byggnationen och föreningkan hitta vad vi behöver till ett
ens första år, så finns såväl
överkomligt pris. Du kanske har Vårrustning
kuriosa som böcker att
kännedom om fonder eller bidrag Nya som gamla medfrossa i. Carlo själv
som kunde hjälpa oss ekonomiskt. lemmar
är
välhar skrivit en bok
Du kanske är duktig säljare och komna,
tidigare
om hur byggnatioVidfamne har seglat
hade kunnat hjälpa oss att hitta erfarenhet är inget
nen gick till. Vi har
varje sommar och
sponsorer. Om du har frågor, idéer krav. Vi utlovar
även en skeppsdagförvaltar en mycket stolt
eller kontakter så är du varmt väl- trevlig gemenskap
bok med de första
historia och arv
kommen att kontakta SVS.
och rabatt på segtio årens seglingar.
lingsavgiften.
Det
Fest
kommer löpande att
Dagen D
Det är 25 år sedan Vidfamne sjö- vara arbetsdagar under
Sjösättningen den 23
sattes, SVS kommer senare i år våren, det är ett lysande
april 1994 var ett stort ögonatt ha en fest för att fira detta jubi- sätt att hjälpa till att bevara vårt blick som föregicks av en mycket
leumsår. Datum och plats är ännu kulturarv. Medtag oömma kläder hektisk period, och det arbetades
inte bestämt. Det blir en fest av och ett par arbetshandskar samt ständigt de sista dagarna före.
och för SVS, och i sedvanlig fören- lite mackor och kaffe. Vinterham- Kalle Claesson och Bengt Fogde
ingsanda så är allas hjälp behövd nen är på kajen utanför Claessons kämpade med roderspant och rooch välkommen. Ju fler vi blir som Trätjära, Järnmalmsgatan 5, på dervårta. Rune från Halmstad kom
kan hjälpas åt med arrangemanget Ringön. Hör av dig via mejl om du upp och hjälpte till med allt inför
desto roligare blir det! Om du är in- är intresserad av att hjälpa till. In- sjösättningen. Den organisation vi
tresserad av att delta som gäst eller formation kommer gå ut via mejl, arbetade med var mycket effektiv.
i planerandet, mejla till SVS.
hemsidan och Facebook.
Vi delade in hela operationen i avsnitt, knivskarpt skiljda från varVinterlyft
Tält
andra. När ett avsnitt var klart tog
Vidfamne har nu legat i vattnet ut- Under våra seglingsäventyr fäller nästa vid. Genom att man kunde
anför Claessons Trätjära i ett par vi nattetid ner rån på Vidfamne, koncentrera sig på sitt avsnitt och
vintrar. Det är hög tid att få upp spänner tältduk över skeppet och slippa tänka på de andra så blev
skeppet efter att denna säsong är sover ombord. Tältet består av en en till synes omöjlig uppgift plötsöver. Vidfamne är i generellt gott för- och en akterdel, och är lika ligt inte så stor ändå. Vidfamne
skick, men som för alla träbåtar gammalt som skeppet självt, men hissades upp med krafttaljor och
behövs regelbunden genomgång är i stort behov av utbyte. Förra året placerades på två stora plåtar,
och översyn. Vi behöver skrapa sydde våra fantastiska medlem- och vid det laget var packhusgaoch tjära skrovet samt slipa och mar Jenny och Andi ett nytt förtält. veln genomsågad. En väggsektion
lägga primer på nitar. Att lyfta I år ska det sys ett nytt aktertält, kunde fällas bara genom att ta bort
skeppet är givetvis både en större, vilket är betydligt mer komplicerat två spik. Assistance Räddningsbesvärligare och dyrare manöver på grund av vanten som går upp tjänst kopplade vajrar i plåtarna
RODERBLADET
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former: av Sigrid Storråda fick vi ett
vikingatida spel, av Göteborgs raggare (!) en bordslampa, och Gerhard
Paulsson - den unge chalmeristen
som assisterade vid utgrävningen,
överlämnade sina originalanteckVäl ute lyftes Vidfamne av Kra- ningar. Böcker och fotografier fick
nElve och sattes på Göteborgs vi av Olaf Tömmerstigen, Gaia och
lastbilscentrals största trailer, Kvartsita.
som körde fram till planen mellan
packhuset och Viking. Vi gick vakt Vi hade förberett allt. Vidfamne
under natten. Sjösättningsda- var riggad med pumpar, färdiga
gen var strålande. Kvartsita från att kopplas till framdragna kablar.
Skaftölandet lade till och hyllade Brandkåren var förvarnad och
med sin närvaro. De hyllade Carlo hade lovat att komma med superfrån Grundsund, och Rolf Ekelund pumpar, om det behövdes. Det satt
var konferencier. Alexandra hade till och med en ”kork” i rodervårdet viktigaste uppdraget: hon var tans hål för att det inte skulle forsa
gudmor och namnade Vidfamne i in vatten där. Men Vidfamne var
mjöd. Gåvor överlämnades i olika tät.
och drog ut Vidfamne. Två brädor
fick sågas bort från detta kulturminnesmärkta hus för att få ut
stävarna. Fortfarande kan jag se
skarvarna där väggen reparerats.

Ett dygn efter sjösättningen
hängde vi pumparna på utsidan
och pumpade IN vatten i stället. Vi
ville se om sidorna läckte. Snart
insåg vi att det var otroligt mycket
arbete kvar innan jungfruturen.
Det nödvändigaste blev dock klart
– resten fick vänta. Masten lyftes
inte förrän kvällen innan jungfruturen. Vilken känsla! Att känna
vinden ta tag i seglet, doften, ljudet
och en öppen horisont bakom
kobbar av bohusgranit.
Välkomna att dela denna historiska känsla med oss i SVS
Jörgen Johansson & Johan Sjöblom Hövedsmän, Sällskapet Vikingatida Skepp

Kontakt:
För frågor eller tips kontakt@vidfamne.se
hemsida vidfamne.se

Fakta:
Vidfamne är en tolkning av Äskekärrsskeppet som hittades i strandleran vid Göta
Älv år 1933
Längd 16,3 meter
Bredd 4,8 meter
Höjd 15,5 meter
Byggd i ek
Bruttovikt 19 ton
Mast av gran
Segel i linne
Segelyta 88 kvadratmeter
6 par åror
Djupgående 1,2 meter, med styråra 1,75 meter

Starkodder är en tolkning av ett fynd från
Foteviken i Skåne
Längd 10 meter
Bredd 2,6 meter
Byggd i ek
Bruttovikt 1,5 ton
Mast av gran
Segel i linne
Segelyta 29 kvadratmeter
6 par åror
Ingen motor
Djupgående 0,5 meter med styråra 0,75 meter

RODERBLADET
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Första hjälpen - nödvändigt och
livsavgörande
Båtägare är i regel förberedda på det mesta, men inför sommaren rekommenderas att man besöker
Hjärt- och lungräddningens sida hlr.nu för att fräscha upp sina kunskaper i första hjälpen. Här
finns såväl text som instruktionsfilmer att titta på innan man ställs inför en situation som kan
vara både chockerande och skrämmande. Med kunskap kan man vara förberedd och till stor hjälp
om olyckan är framme.
Nedan följer några enkla tips om L-ABCDE från Hjärt- och lungräddningens sida. Tänk på att det
skiljer sig i insatser om personen är barn, vuxen eller har pacemaker.
Varför L-ABCDE? Jo, det är ett sätt att prioritera och bedöma vilka åtgärder
som behövs.
L = Livsfarligt läge - bedöm platsen du befinner dig på, riskera inte ditt eget
liv eller den nödställde, förhindra att fler drabbas.
A = Airway - Skapa fria luftvägar för den nödställde och kontrollera om det
finns något som blockerar strupe eller lungor.
B = Breathing - andning, andas personen och låter andningen ok? Saknas
andning eller är den onormal ring alltid 112 för att tillkalla sjukvårdspersonal och påbörja hjärt- och lungräddning. Finns andning, men personen
är medvetslös, så placera personen i stabilt sidoläge och ring 112.
C = Cirkulation och blödning - blek hud, blåa läppar, snabb andning, hög
puls och kall/kallsvettig hud kan vara tecken på försämrad cirkulation.
Öppet sår som blöder stoppas snabbast genom att trycka på såret. Lägg
tryckförband och förhindra nerkylning. Larma 112.
D = Disability - Medvetenhet, känsel och rörelseförmåga. Är personen vid
medvetande? Har personen känsel? Kan personen för egen förmåga röra
fingrar, armar ben eller tår?
E = Expose - Är personen exponerad för fortsatt skada? Motverka nedkylning/överhettning och skydda personen från skadlig rök eller gaser.
Kontrollera personen för att se om det finns fler skador som till exempel
benbrott eller sårskador.
Hur agerar man vid allergiska besvär, och finns det personer som behöver
ta motgift om man till exempel blir stucken av en geting eller har matallergier? Vart finns i så fall medicinen?
Är skeppsapoteket uppdaterat? Finns grundläggande behov och var finns
det? Vet alla ombord var man hittar bandage eller plåster? Finns det salva
för brännskador? Ligger det fuktskyddat?
Anders Torwald

HYRA BÅT

SVERIGE | KROATIEN | GREKLAND

KÖPA/SÄLJA BÅT

www.bohuscharter.com | +46 31 210 200

RODERBLADET

Att lära sig hjärt- och lungräddning
kan vara livsavgörande.
Foto: Karin Koritz

www.bohusyachts.se | +46 31 210 200
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Välkommen till
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MÄKLARUPPDRAG SÖKES!
min. storlek=30mm
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www.knapemarin.se info@knapemarin.se
031-697750 0705-299112
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Öckerö Båtvarv AB, Göteborgsregionens auktoriserade återförsäljare
för Yamahamotorer samt HR-, Viknes- och Skilsö-båtar.
Vi utför bl.a motorservice, installationer, reparationer, försäkringsärenden,
recond samt vinterförvaring.

Välkomna att höra av er för provkörning av båtar och motorer!
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Du hittar oss vid Torslanda Lagun
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snabb
/ Claes Wickström
och stabil
täckning
av båten.
- Inga
insexnycklar
eller
andra verktyg behövs

• Förarintyg
och husvagnstält
• Kustskeppare
ett
par (VHF
års intyg)
användande har impregneringsskyddet
• SRC

kokare

031-96 40 08

SJÖVERKSTAN
2195:-Efter
på ditt kapell försämrats på grund av väder och vind. Det

gSSHWXQGHUK|JVlVRQJ |YULJWVHKHPVLGDQZZZLFDVHVWUDQGNDVVDQ

— Mer än(små
25 svarta
år i branschen
—
uppstår då jordslag/mögel
prickar) på kapellet

Roder ladet

- Smart expanderlåsning för enkel
montering
www.skeppstadsvarvet.se
minhamn.se
- Allt i rostfria material
- 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
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vintertid.
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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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- torsdag 10-17, fredag 10-14
försämras. Föroreningar och nedfall smutsar ner ditt kapell
och behöver
tvättas bort.
Östergärde
Industriväg 504, 417 29 Göteborg

Sjölivsutbildning och konsult

Fiskeutrustning Navigation/VHF
SJÖVERKSTAN

...grejer till båten
du inte trodde fanns!

PROFFS PÅ PLAST!

Beställ online!

Gasoldriven
skaldjurskokare
Tinor, burar, linset, fiskkorgar

2195:-

m m, även sjunklina på rulle
Beställ online!

- Norena ställningar klarar
kraftiga snölaster vintertid.
- Vi på Norena hjälper
Bjölavägen 19)U|OXQGD
dig med den perfekta
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Provförrättare för NFB
- Till medlemmar i Göte
• Förarintyg
borgsregionens fritids
• Kustskeppare
båthamnar utgår en
• SRC (VHF intyg)
RB 218.indd 26 medlemsrabatt.
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MOBIL BÅTSERVICE

RÖRÖ STRANDKASSA

El, navigation, autopilot m m

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

Sjölivsutbildning
och konsult
driven

Sjötransporter

skaldjurs-
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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
E-post:latolong@telia.com i •
Skärhamn!
59 (VHF-intyg)
kr/liter
& Marstrand. 1/6-31/8 Agnpellets till tinor och burar•–SRC
Tel: 0733-308 028
Se
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Sjölivsutbildning
och
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CRUISING / RACINGSEGEL
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Tel: 0733-308 028

$SRWHN/LYVPHGHO
COPERTURA - Maskinkajen, 17 417 64 Göteborg
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031-301 24 70
info@copertura.se
www.copertura.se
TEL

E-POST

WEB
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REPARATIONER
Sjölivsutbildning
och konsult
Hemsida: www.longitud11.se

1-5
leveranstid.•0733-308 028
www.longitud11.se
•veckor
latlong@telia.com
E-post:latolong@telia.com
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031-96 40 08

COPERTURA - Maskinkajen, 17 417 64 Göteborg

Fullt försäkrad och f-skatt
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TEL 031-301 24 70 E-POST info@copertura.se WEB www.copertura.se
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Hälleflundregatan 115
426 58 Västra Frölunda
fiskebacksbf@gmail.com

Ordförande Palle Lindqvist
115
ViceHälleflundregatan
ordf Karl Lundgren
426 58 Västra Frölunda
Kassör: Thomas Englund
Thomas Gisslén
Sekr.:
Klubbmäst.:Stefan Börjesson
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www.fbf.se
Årsmötet

Den 15 april hade vi årsmöte i Ankarsalen. En ny styrelse är vald och
föreningens stadgar har till viss del
reviderats. Styrelsen kommer under
året att arbeta vidare med i första
hand bevakningen av hamnen och
dialogen med Grefab. Vi kommer
RB 218.inddfrämst
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använda Facebook och vår
hemsida för informationsspridning
till er medlemmar. Gå gärna med i
Facebook-gruppen Fiskebäcks Båtförening så kan du snabbt ta del
av eller sprida information när det
händer något i hamnen.
Bevakning
Nya listor har skickats ut till alla
båtplatsägare med förhoppning om
att vi ska få en tillräcklig bevakning för att hålla stölderna nere. När
vi kan visa en bra bevakning med
få stölder kommer försäkringsbolag att ge viss rabatt på premierna.
Själv tycker jag att det är spännande att träffa nya människor och
ser vaktpasset som en möjlighet
att lära känna båtgrannarna. Ofta
blir samtalen om båtar, men lika

fiskebacksbf@gmail.com

Revisorer: Anders Kardborn
0709-600629 www.fbf.se
Lennart Hansson 0735-097106 A12
0730-83461
0734-194288 Valberedn.: Anders Kardborn,
Jan Johansson
0707-690030
0705-293536:
0707-629800 Organisationsnummer 802464-7813.
0723-716764

ofta något helt annat. Mina senaste vaktpass har jag fått träffa
intressanta människor och fått
höra berättelser om resor till Kina,
livet som båtmorfar, redarfamiljer i
södra skärgården och hur material
och vinklar påverkar propellerns
verkansgrad. Så passa på att lägga
en kväll på att ta del av historier
och livsöden, eller varför inte bara
gå runt och kika på alla fina båtar
i vår hamn.
Hamnen
Flytbryggor är nu på plats och
Grefab har meddelat att det är viktigt att vi sätter på de nya taggarna
på våra båtar för kontroll, så att rätt
båt är på rätt plats. De sista installationerna var inte klara när detta
skrevs, men borde vara det när tidningen är utgiven. Grefab och dess
entreprenörer har verkligen jobbat
på för att allt ska vara klart till båtsäsongen och det verkar ha fungerat riktigt bra. På sikt kommer
Fiskebäck - på samma sätt som

Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att hålla hav och kust rena från skräp.
Foto: Håll Sverige Rent

andra Grefabhamnar, att utrustas
med bom och inpasseringssystem
som gör att endast behöriga fordon
kan komma till den yttre delen av
hamnen. När vi får mer information kommer vi berätta om det på
hemsidan.
Uppskräpning
Under våren har dels Håll Sverige
Rent och dels vår egen förening
arrangerat städning av kustlinjen
i anslutning till Fiskebäck. Jag
tycker det är viktigare än någonsin att vi alla är aktiva och hjälper till med att hålla hav och kust
rena från allt det skräp som slängs
i havet. Det pågår många olika initiativ på både kommunal, statlig,
regional och europeisk nivå för att
minska nedskräpning och bidra
till att vi får behålla vårt vackra
hav och härliga skärgård. Men det
kommer ta tid, och fram tills det
inte längre behövs måste vi alla
hjälpa till. För egen del har det
blivit standard med en rulle sopsäckar i båten. När vi hittar den där
riktigt härliga kobben eller viken
att lägga oss i börjar familjen med
skräpjakt innan vi övergår till allt
annat vi vill göra som sol, bad och
fika. Egentligen är det ju bedrövligt
att det ska behövas, men så länge
som det skräpas ner ser jag inget
annat att göra än att jag får försöka ”skräpa upp” och ta undan det
jag kan. En liten insats som tack
för den fina skärgård jag och min
familj kan vistas i.
Styrelsen önskar er alla en riktigt
härlig båtsäsong och hoppas ni får
några trevliga vaktpass i vår fina
hamn.
Kalle Lundgren
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Rätt svar till Hamn-frågan:
Saltsjöbaden

Bild 6: visar Grand Hotel Saltsjöbaden
.
Bild 1: Saltsjöbaden är en tätort i Nacka kommun och omfattar en cirka 75 ha stor halvö mellan Baggensfjärden och Neglingeviken. Det har varit många förhandlingar och viktiga besök på ortens kända Grand Hotel.
Ett av de viktigaste resultaten är nog avtalet 1938 mellan LO
och SAF, det så kallade
Saltsjöbadsavtalet.
Plastskador,
grundstötning
mm

FÖRSÄKRINGSSKADOR

Bild 2: Det var K.A. Wallenberg och Ernest Thiel som låg bakom tanken att skapa en exklusiv badort vid Östersjön. Det var därför viktigt att det fanns både el och rinnande vatten till de exklusiva
villorna
som
anlades.
Du hittar
oss vid
Torslanda
Lagun
Redan 1896 var därför Saltsjöbadens elektricitetsverk klart att användas. Även Saltsjöbanan
anlades
Välkommen! / Claes mellan
Wickström
Stockholm (Slussen) och Saltsjöbaden.

www.skeppstadsvarvet.se

Bild 3: Män och kvinnor badade inte gemensamt i de samhällsklasser som bodde i Saltsjöbaden, utan i en
herr- eller damavdelning. Vattnet i Saltsjöbaden är ovanligt salt för att vara på ostkusten och ansågs därför
skönt att bada i. KF:s kursgård ”Vår Gård” uppfördes i slutet av 1950-talet och blev skola för landets konsumentföreningar att utbilda personal för olika nyckelroller. Vår Gård är värd ett besök för att ta del av deras
konst och/eller ta en kopp kaffe.
Bild 4: Det finns flera fina skulpturer utanför Grand Hotel eller i dess närhet. Här finns även Lisa Larsons
”Saltsjöbadsodjuret” och Christian Erikssons ”Flaggstångsbaser”.
Bild 5: Alice Babs bodde en stor del av sitt liv i Saltsjöbaden och får nog räknas som en av Sveriges mest
kända sångerskor på 1900-talet.
Olle Clarin

GÖTEBORGS
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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

Efter den 1 juni kan Grefab börja fakturera parkeringsavgift för icke sjösatta båtar.
Foto: Karin Koritz

Hej båtkamrater!
Nu har våren kommit långt, och du
som fått båten i sitt rätta element
är bara att gratulera. Har du fortfarande båten på land vill vi uppmärksamma dig på att Grefab efter den 1
juni kan börja fakturera sommarparkering för icke sjösatta båtar. Det
är dyrt!

vi hoppas att alla tar sin del av
vakten för att i möjligaste mån
förskona hamnen från ovälkomna
påhälsningar. Vill du bli kontaktad
av vakten om din båt ligger illa till
måste du vara medlem och alltså
finnas med i de listor som vakten
har tillgång till.
Fiket i klubbstugan har öppet helgerna fram till midsommar för
den som blir kaffetörstig. Nu ser vi
som båtägare fram emot en lika fin
sommar som i fjol. Denna önskan
delas naturligtvis inte av landets
jordbrukare, men ingen av oss kan
ju påverka det utfallet.

Klubbnytt
Klubbens årsmöte, som hölls den
26 mars i klubbstugan, var ovanligt
välbesökt och det gladde oss i styrelsen. Protokollet från mötet finns
på hemsidan hbk@hinsholmen.se.
Vi strävar efter att få flera båtägare
att bli medlemmar i klubben och
därmed inse nyttan för oss alla med
Hamnen
den vakthållning som sköts av SeGrefab arbetar med uppdatering av
curitas och båtplatsinnehavarna,
belysningen i hamnen. Gatubelysmen som organiseras av styrelsen.
ningen utmed Hinsholmens BryggVaktandet har kommit igång och väg har förnyats och lyser över både
goda och onda. Förhoppningsvis
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avhåller den ökade belysningen
de med onda avsikter från påhälsning. Några bryggor har spolats
med högtryck och bör alltså nu
vara halkfria att beträda. Eftersom
det gått åt mycket ström på vinteruppställningsplan har Grefab
satt in tvåtimmarsrelän. Det krävs
alltså att man aktiverar reläet varannan timme för att kunna fortsätta arbeta med eltillgång.
Förra numret av Roderbladet avslutades vår artikel med Futurum
nobis est, vilket betyder framtiden
är vår - framtiden tillhör oss - och
syftar på den kommande årstiden.
Finis coronat opus - det kan vi säga
efter allt vårarbete!
Styrelsen Hinsholmens Båtklubb
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Välbesökt årsmöte

As

: Ma
ts Jönsson

.F
oto

sö
kt

s
vå
Ho

Ett 75-tal medlemmar kom till handlingar är klara återkommer vi
Hovås Askims Båtklubbs årsmöte till en ny insamlingsrunda bland
en solig men blåsig tisdagskväll i klubbens medlemmar.
början på april. Platsen var denna I pausen innan årsmötesförhandgång Hovås Strandbars lokaler i lingarna vidtog bjöds alla på
Skeppargården, längst ner på Skep- räksmörgås med kaffe/the och
parvägen, och alldeles vid infarten kaka och av ljudnivån att döma
till Hovåsbadet – ett stenkast från tycktes alla trivas i goda båtgranvår fina hamn! Som du kan läsa i se- nars sällskap.
parat artikel på denna sida inledde ”båtnestorn” Stefan
Vid det efterfölBerne från Sweboat
jande
årsmömed ett mycket intet
valdes
tressant föredrag
sittande ordom
gårdagens,
förande och
dagens
och
dito
semorgondagens
kreterare
båtliv.
Efteratt
leda
som styrelsen
mötet,
håller på med
vilket var
ett visionsarstadgeenbete om hur
ligt utlyst.
Hovås
Askims
D
ärefter
Båtklubb skall utki
f
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edrogs
e
m
vecklas för att så
sB
älb
v
kortfattat
verkåtk
bra som möjligt svara
ar
lubbs
öte v
m
å
s
r
samhetsberättelupp till medlemmarnas
sen – som också finns
såväl kortsiktiga som långpublicerad
i sin helhet på vår
siktiga önskemål, blev föredraget en
hemsida
–
och
revisionsberättelvärdefull input i detta arbete – mer
sen.
Kassören
redovisade
boksluom detta i ett kommande nummer
tet
och
budgeten
för
2019,
vilka
av Roderbladet.
godkändes och styrelsen beviljaEfter Stefans föredrag informe- des ansvarsfrihet. Därefter valdes
rade sjöräddarna Håkan Busk och en delvis ny styrelse, revisorer och
Marcus Håkansson om de aktuella valberedning enligt faktarutan
planerna för Båtlivshuset, med en högst upp på denna sida.
ny sjöräddningsstation i första våningen, och en samlingssal i andra, Vid den efterföljande öppna disvilken bland annat Hovås Askims kussionen
ventilerades bland
Båtklubb kommer att kunna utnyttja annat vaktsäsongen 2018 och
för möten, utbildningar, årsmöten vaktlistan för 2019, avtalet med
och andra aktiviteter. I skrivande banken om att använda transakstund har Sjöräddningssällskapet tionstjänsten Swish, web-enkäten
beslutat att driva projektet vidare som besvarats av 140 medlemmar
och väntar ett godkännande från och Hamndagen som i år är planeGrefab som idag arrenderar den ak- rad till söndagen den 1 september
tuella tomtytan strax intill hamn- - med i stort sett samma upplägg
kontoret. När bygglov och andra
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som fjolårets hamndag. En höjning
av medlemsavgiften till 200 kronor
föreslogs men mötet beslutade att
den för 2019 skall vara oförändrad
till 150 kronor, eftersom flera redan
betalat in avgiften. En höjning till
200 kronor för 2020 kommer att behandlas av styrelsen och eventuellt beslutas vid nästa årsmöte.
Vid årsmötet avgick vice ordförande P-O Lundberg efter 18 år i
styrelsen för Hovås Hamnförening/Hovås Askims Båtklubb – en
bedrift som är värd all uppskattning liksom hans insatser med
vaktscheman, loggbok och ordningsman i klubbstugan samt inte
minst bevakning av det ”frivilliga
bidraget” för utebliven vakthållning. Det blir svårt att fylla luckan
efter P-O, som av en tidigare styrelseledamot som känt honom sedan
70-talet beskriver honom så här:
”P-O är en hundraprocentare.
Jag vet ingen jag kan lita på som
honom. En överenskommelse med
P-O är absolut. Vi är många som
gläder oss åt att ha P-O som vän! ”
Styrelsen för Hovås Askims Båtklubb, Janerik Dimming

Kom ihåg!
Som medlem i Hovås Askims
Båtklubb får du tio procents
rabatt när du äter på Hovås
Strandbar. Uppge bara brygga
och nummer på din båtplats så
äter du till lägre kostnad!

Gårdagens, dagens och morgondagens båtliv
medlemmarna vittnade om sina
segelsemestrar med två vuxna, två
barn och en hund!
Dagens båtliv
I dag utgör 70-talsbåtarna ungefär
12 procent av de cirka 1 miljon fritidsbåtar som finns i Sverige, och
där halva båtbeståndet är över 20
år gammalt med ett snittvärde på
73 000 kronor. Det är de mindre
båtarna som dominerar marknaden – 59 procent är under 5 meter
och 29 procent är mellan 6 och 10
Stefan Berne berättade om båtlivet meter, och endast drygt 10 procent
igår, idag och i morgon. är över 10 meter. Under 2018 såldes
Foto: Mats Jönsson det i Sverige 20 000 nya båtar varav
cirka 50 procent var av typen styrSom föreläsare hade klubben till pulpet.
sitt årsmöte bjudit in ”båtnestorn”
Stefan Berne, med ett långt yrkesliv Stefan anser att eftermarknaden
inom olika delar av båtbranschen stabiliserats och att efterfrågan på
bakom sig. Stefan inledde sitt yr- service och bekväm vinterförvakesliv på Catamarin med att sälja ring ökar. Sweboat ser också att det
den tidens storsäljare - IF-båten, tillkommer många nya kunder och
Sunwind, Bianca och Trissbå- ett bevis för detta är att de två miltarna. Därefter följde anställningar joner som var ute på sjön 2010 hade
hos band annat Sportmanship fem år senare ökat till två och en
och Axhede & Hansson för att 1991 halv miljon. De främsta orsakerna
starta och utveckla Autohelm, som till ökningen är att båtmänniskor
sedan blev Raymarine. Under två framförallt söker social samvaro,
år var han tillförordnad VD för naturupplevelser samt lugn och ro.
Najad Yachts innan han 2015 blev Idag används båten i snitt 25 dagar
Sweboats representant på Västkus- per år, med 2 till 3 personer ombord
ten. Där är han fortfarande ansvarig
vid varje tillfälle. Den används i de
för medlemssupport, rekrytering
flesta fall till dagsturer – även de
och Marstrand Boat Show.
större båtarna, eller fisketurer. Vi
kan också se ett ökat ”båtliv” i moGårdagens båtliv
bilen för att få bättre service och
Stefans första segelbåt var en Jolly
mindre krångel.
Scott som han drog upp på stranden
vid Jerkholmen, någon kilometer
väster om Hovåshamnen, och han Morgondagens båtliv
är sedan dess en inbiten seglare Hur ser då morgondagens båtliv
med synnerligen gedigen kunskap ut? Enligt Sweboats studier är det
ytterligare två miljoner människor
inom sitt område.
som vill ut på sjön. Men den nya
Stefan inledde med att berätta om generationen vill ha minimalt
gårdagens båtliv där en träfolka, med krångel och tidsåtgång utVega eller Maxi 77 betraktades som anför själva upplevelsen. Dom vill
stora båtar, i vilka ofta hela semes- ha konstant tillgång till båten för
tern tillbringades, och för dåtidens spontant användande – med mifamiljer utgjorde en ”flytande som- nimalt ansvar och ett maximalt
marstuga”. Det var till och med så utbud av tjänster, appar och deatt Catamarin startade en medlems- stinationer med upplevelser. Tydklubb för dem som köpt en Stortriss liga trender är att familjer idag
och bjöd in till klubbkvällar där har allt fler fritidsintressen som
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tidsmässigt kolliderar med båtlivet – 3,8 fritidsintressen per familj
mot 1,6 på 1970-talet. Båten är
också ett redskap där upplevelsen
är i fokus med fler dagsturer, fler
impulshandlingar – både i inköp
och utnyttjande, samt en ökad
konsumtion av service och teknik.
Det är också en klart ökad medvetenhet om båtlivets miljöpåverkan
och intresse för till exempel el-motorer.
Hur skall båtbranschen möta morgondagens krav? Stefan presenterade ett antal konkreta förslag som
båtbranschen idag driver:
• Båtpooler/andel i båt med komplett service
• Hyrbåtar till rimliga priser eftersom vi har en relativt kort
säsong
• Konstant tillgänglighet för service
• Fler ramper för trailerkunder
• Visa på det enkla båtlivet –
liten begagnad båt som leder
till en större och kanske ny båt
senare.
• Anlägga så kallade övningsbryggor där nya målgrupper får
känna på båtlivet – drivs idag i
Stockholm av Sweboat.
Stefan avslutade med att båtklubbarna har en uppgift i att riva barriärerna och minska trösklarna
mellan ”båtnördarna” och de nya
båtmänniskorna genom att ordna
aktiviteter för de som tror att båtlivet är dyrt, tidskrävande och
krångligt, när det i själva verket är
roligt, prisvärt och lätt att lära.
Hovås årliga Hamndag kan utgöra
inkörsporten för många båtovana
som vill prova på båtlivet och
umgås och ”tjöta” med oss båttokiga medlemmar. Om olyckan trots
allt skulle vara framme så finns
Sjöräddningen, Kustbevakningen,
Sjöpolisen och andra aktörer med
på Hamndagen, och de är alltid beredda att rycka ut!
Janerik Dimming, Ordförande
Hovås Askims Båtklubb
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Tveksam ”modernis
,
av avtalsvillkor

F

rån årsskiftet gäller en vara på obestånd på sådant sätt en kund s
ny version av Grefabs att det finns påtaglig risk att avtal med
allmänna villkor. En över- avtalade skyldigheter inte kom- en "ansva
syn av villkoren har gjorts "för mer att fullgöras". Gott svän- Men vet
att försöka hålla dem uppdate- grum för godtyckliga bedömn- en ansva
Frågan in
rade i förhållande till fritidsbåts- ingar där!
minhamn.se
· Om båtägaren förvarar gasol § 11 e oc
utvecklingen och för att bättre
hantera miljöfrågor, ordning och eller eldfarlig olja i hytt, sjöbod som händ
säkerhet i hamnarna", som det eller inomhushall (§ 4 d). I det orsaka e
ngholmens Båtklubb
heter på hemsidan. Det där låter här fallet undrar man naturligt- båt i sam
visutreda
hur många
har pläggning
ju bra. Tänk omstörre
man skulle
våga att
HQ%LOOGDONLOOLQJVKROPHQVEDWNOXEE#KRWPDLOFRP%DQNJLUR)DFHERRN.LOOLQJVKROPHQVEnWNOXEE
Kustbevakningslagen trädde i kraft den 1 april, och ger Kustbevakningen
möjlighet
brottbåtägare
i marinsom
miljö.
i inomhushall som huvud ta
hoppas på att Grefab tagit tillfäl- sina farkoster
Foto: Kustbevakningen
705 60 07 80
Valkommitté:
Brygga A Bengt Kåmark
031-91 23 46
let i akt att även rensa ut en verkligen tömmer sina dieseltan- var för en
031-93 27 25
Brygga B Göran Stråhle
031-93 27 25
031-91 24 13
Brygga C Jan Edvardsson
031-91 92 79
del orimliga villkor? Och kanske kar och tar hem sina gasolflas- att den o
031-91 12 69
Facebookadmin: Olle Elm
putsa bort något av den förmyn- kor över vintern? Underlåtenhet eller upp
6 49
daraktiga ton som sedan decen- att göra detta är alltså grund Men seda
0707 790 770
för ett omedelbart hävande av "Vid fall
nier kännetecknar denna skrift?
Nej då, allt detta finns orört avtalet. Men hur många känner slöshet fr
kvar. Grefabs allmänna villkor är till regeln? Och vad har Grefab kunden m
försäkring
fortfarande en närmast komisk gjort för att informera om den?
· Om båtägaren inte visar upp mande sjä
katalog över båtägarens otaliga
Kustbevakningens uppdrag inom 1. Skyddslagstiftning: omfattar För fritidsfolk på sjön är det punkskyldigheter och förpliktelser. sitt försäkringsbevis för Grefab tolkas så
Själv
tänkte jag skriva ombland
mitt personsatt för enbrottsbekämpning,
underbar sommar.
ordningshållannat sjöfartsskydd
terna två (§
till6 fem
som uppvisande
kan bli mest
d). Detta
ska att båtäga
Detta samtidigt och
som företagets
vilket börjar
detför
låtergeografisk informa- aktuella och de som är flitiga friidan är fortsatt
Och nummer,
ning levande.
samt kontroll
och tillsyn
har på 59, tycker
skydd
eget ansvar, där ett sådant över- ske utan dröjsmål efter anmodan som täck
med lag.
95. Den
ntalet är fortsatt
ökandei en
och och
vi bättre
samlats
samma
tion.
framförallt
fyra. betalar al
i samband punkt
med båtbyte.
huvud taget medges, tidsfiskare
ständigt eller
Nej
skämt
det är av yttersta vikt att
att öka så bör
vi
vara
cirka
115
heter Kustbevakningslagenåsido,
och
2. Sjötrafik och sjösäkerhet:
om-och villko- Underlåtenhet ger Grefab rätt att båtägaren
begränsas, garderas
kommer vidare här och vi hoppas att vi
r i år.
trädde i kraft den 1viapril
i år.
ras. Ett exempel på båtägarens säga upp avtalet med omedelbar sutom ba
för attbland
säker- annat avlysning av Att Kustbevakningen nu fått möjv “nästa steg” i rubriken. Här på årsmötet har skapat en planfattar
grundläggande
underordning
är verkan.
farleder,
arbetsmiljö
och vilotid
ligheten
att själv leda och ge- mande sjä
att för att fortsätta den positiva ställa nästa steg i utvecklingen.
Enligt
Kustbevakningens
nyhetsVillkorens
krav när det gäller
de många
grunderavenligt
vilka
för
sjömän,
samt
transport
nomföra
brottsutredningar
för inga krav
åste vi ha in fler medlemmar i
Arne Brorsson
försäkring äri intressant
även ur som säge
att säga
brev
1 april så är den största
farligt gods. Grefab har möjlighet fler
överträdelser
den maritima
ta tag i nästa
steg från
och utveckla
upp hyresavtalet med omedel- en annan aspekt. I § 11 a slås försäkring
förändringen
mot tidigare att Kust- 3. Vattenförorening
etet och kanske
få in yngre krafoch miljö: miljön, ökar chansen att ärendena
bar verkan. Detta slås fast redan fast att en förutsättning för att egna båte
bevakningen
nu
får
utreda
fler
av
de
ulle vara bra.
omfattar bland annat utsläpp inte tappar tempo i rättskvarnen,
i de allmänna villkorens § 2,
brott inom maritim miljö som uppav föroreningarvilken
frånger
fartyg
och
dågenerfärre antal myndigheter blir
Grefab
denna
täcks. Det tidigare huvuduppdraget,
fritidsbåtar. ella rätt vid så kallat "väsentligt
inblandade. Samtidigt blir Polimiljöräddning till sjöss, kvarstår 4. Överträdelser av fiske- och sen avlastad från ofta svårutredda
avtalsbrott". Vad menas då med
dock oförändrat.
jaktlagstiftning:
väsentligtomfattar
avtalsbrott?brott
Vilkainom specialområden, som
försyndelserfiskelaavses? Detligger
framgår inom Kustbevakningens
bland annat jaktlagen,
Kustbevakningen har tidigare fått
av de påföljande paragraferna.
gen och vapenlagen.
kunskapsområde.
utföra brottsutredningar självstänEtt axplock:
5. Fornminnen och
vrak: omfatdigt vad gäller miljöbrott, sjöfylleri
Om båtägaren har Är
uppgivit
tar bland annat ·kulturmiljöladu nyfiken på ytterligare inforoch rattfylleri samt ordningsbot för
refab tackar för att du så ingåend
felaktiga uppgifter om exempelgen och lagen om gravfrid vid mation, så hittar du det på kustbeoch pekat på delar i villkoren som
vissa förseelser inom sjötrafiken.
vis båtens vikt eller djupgång
Estonia.
vakningen.se. vikt för kunder och bolag. Syftet ä
(§ 4 c). Ja, självklart bör sådana
maritima
zoner:
tydliggörs i rubriken att alla får en likabehan
uppgifter vara
korrekta. Men
Kustbevakningen får med den nya 6. Sveriges
omfattar
lagen
om
konti- Olle Clarin Villkorens syfte är att i förväg klargöra så
omedelbar uppsägning...?
lagen även rätt att inleda, leda och
nentalsockeln och
gemensamt kan undvika situationer då ni och
· Omlagen
kunden om
före betalning
slutföra förundersökning avseende
medarbetare inte behöver vara oense i frågo
Sveriges
ekonomiska
zon.
för
avtalsperioden
går
i
konkurs
brott som rör följande områden:
går att klargöra med villkor. Villkoren skapar
eller "av andra skäl kan anses
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Kustbevakningen får stärkt mandat
för brottsbekämpning

1\DYLOONRU
likabehand

G

BÅTSNICKERIER
Tillverkning av:

6LWWEUXQQVGHWDOMHU
0nWWEHVWlOOGDGXUNDURFKUXWWUDOODU
%\WHDYVNDGDGHOOHUXWVOLWHQWHDN

.ROODYnUKHPVLGDI|UWMlQVWHUVRPXQGHUOlWWDUGLWWEnWOLY

RODERBLADET

28

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.

J

har ju flera, men bara en
som bor i Holland sedan
drygt 50 år. Vi träffades när
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
Ordförande
Bryggombud:
12-fots eka utan
någon Arne
störreBrorsson 0705 60 07 80
Sekreterare
Olleen
Elm 0707 790 770
Brygga A Bengt Kåmark 031-91 23 46
framgång. Nästa
objekt var
Kassör Jan Skårman 031-91 24 13
Brygga B Göran Stråhle 031-93 27 25
ene-pinnad julle
som vi målade
.LOOLQJVKROPHQV%nWNOXEEFR$UQH%URUVVRQcVEDFNHQ%LOOGDONLOOLQJVKROPHQVEDWNOXEE#KRWPDLOFRP%DQNJLUR)DFHERRN.LOOLQJVKROP
Suppleanter Mats Rundlöv 031-91 12 69
Brygga C Bo Teander
grön, svart och
vit
och
kallade
OrdförandeRolf Jacobsson
Arne Brorsson031-91 26 0705
Valkommitté:
031-91 23 46
Revisor
49 60 07 80
Facebookadmin
Olle Elm Brygga A Bengt Kåmark
GAISaren. Den
läckte
ett Stråhle
Olle
Clarinsom Göran
Sekreterare:
031-93 27 25
Brygga B Göran Stråhle
031-93 27 25
såll och blev Kassör:
inte så långvarigSkårman
24 13
Brygga C Jan Edvardsson
031-91 92 79
KillingholmensJan
Båtklubb c/o Arne031-91
Brorsson
killingsholmensbatklubb@hotmail.com
i vår ägo. EttÅsabacken
bar båtar 9senare
Suppleanter:
Mats Rundlöv
031-91 12 69
Facebookadmin:
Olle
Elm
Facebook Killingsholmens båtklubb
köpte min dåvarande
flickvän
427
36 Billdal
Revisorer:
Rolf Jacobsson 031-91 26 49
Bankgiro 5308-8472
och nuvarande fru och jag Olle
enElm
0707 790 770
B14 som vi på sommaren hade
i Hovås hamnen. Den var inte
utrustad med motor men väl ett
par stora åror. Och med den tog
vi ut tjusiga flickvänner som när Monsun 31an ENE på fin slör i lä utanför Asperö,
det blev vindstilla lätt fixade en strax innan Rivöfjorden skall passeras
båt som drog in oss till hamnen.
Själv tänkte jag skriva om
Allt är satt för en underbar sommar.
u har vi Knepet
hunnitvarenattbraFrank
bit –in japåså
kryddor samt genever i kölsvi- sjösatts och läckte ”en aning”. med den Holländska
nummer,
börjar
pådet
59,entyc
Facebooksidan
är
fortsatt
levande.
Och
våren kanske
är
det
sommarvärme
heter min kompis sedan snart net. Orsaken till att segla ner Som tur var min svåger med
aktern.
Blev
såvilket
Foto:
Olle
Elm
ochenviöste bättre
när vi läser
härgömde
numret
av med
60 år –det
och jag
oss under
nja Frank blev så fört
en seglade,
och en med
stod 95.
den lemsantalet
till Holland varärattfortsatt
det var ökande
kappenhar
ochinte
tittade
upp förstav
när fortsätter
att han behöll
if
för cirka
matlagningen.
två båttyperatt
– Marstrandssnipan
Nejnästa
skämt åsido,
det är den
av ytt
öka så bör vi vara
115 Även
Roderbladet. Hamnen
drabbats
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bogserande
båten
hade
kopfick
”bara”
dubbelt
dag
blåste
det
rejält
men
från
och
Folkbåt
i
trä
som
betalades
vi kommer vidare här och vi uh
några större inbrott eller stölder i alla fall medlemmar i år.
plat tamparna. Sedan den tiden med ca fyra gånger mot vad rätt håll så vi seglade vidare. så småningom sålde d
en plan
Vi skrev “nästa steg” i rubriken. Här på årsmötet harViskapat
vad vi vet och dethar
känns
bra.
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har sedan dess
ställa
nästa
steg
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utvecklingen.
är
det
så
att
för
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fortsätta
den
positiva
Nya båtplatsskyltar
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på
plats,
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in
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Detta
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Detta
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veckla och det är något som vi alla
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skulle
vara
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och inklareringen
Tysk- ter.
i början
på juni. Att vi
GPS var
egendom…
Dagen
var de
detfått
kuling
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så startar iav
Grefab.
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har
ett litet tycker
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problem.
Men
tid
för
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Resten
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Frank
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så
vi
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Ett bra årsmöte

– välkomna den 16 juni

i tankarna, så det blir en provishamn, och som dessutom är trevlig orisk lösning tills vidare. Grefab
och inbjudande.
arbetar på för att fullfölja sina åtaganden, och vi hyser gott hopp om
Välkomna på årsmötet söndagen att även det här blir bra i slutändan.
den 16 juni kl. 17.00 i klubbstugan.
Självklart arbetar föreningen för att

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

Med det sagt så önskar vi er alla en
underbar sommar, och än en gång
välkommen till årsmötet.
Arne Brorsson, Styrelsen Killingsholmens Båtklubb

KAPELLMAKERI
6LVM|.XOOHJDWD7HO
NYTILLVERKNING
www.sisjonsmarin.se - REPARATIONER
BÅTKAPELL - DYNOR - VINDSKYDD

SERVICE • FÖRVARING • REPARATIONER
BÅTTRANSPORT PÅ LAND OCH HAV
Sisjö Kullegata 11 • 0739-745757 • www.sisjonsmarin.se

Fiskebäcks hamn 3
073-550 85 97
susanne@canvascraft.se

Göteborgs Båt & Finsnickeri
AB
rssailing.se
Ett snickeri utöver det vanliga

Båtsnickerier.
Tillv. o renovering av:
Båtar
Inredningar
Däck
118B.indd 20
Salongs- RB
o sittbrunnsbord
Allt efter egna önskemål.

Vi utför även reparationer
av försäkringsskador.

www.gbgbatsnickeri.se

s

  

BÅTSNICKERIER

Hemsnickerier.
Tillv. och renovering av:
Möbler
6LWWEUXQQVGHWDOMHU Kök / garderober
Trappor
0nWWEHVWlOOGDGXUNDURFKUXWWUDOODU
Bord (intarsia)
Tillverkning av:

Vi har egen sprutlackering!
%\WHDYVNDGDGHOOHUXWVOLWHQWHDN
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Ring oss för bokning av tid:

031-922200
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Info@gbgbatsnickeri.se
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Bjölavägen 19)U|OXQGD

MOBIL BÅTSERVICE

EVARV

FULLSERVIC

El, navigation, autopilot m m
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6HUYLFH_5HSDUDWLRQHU_3ODVW ODFNVNDGRU_%OlVWULQJ
1\LQVWDOODWLRQHU PRQWHULQJDU_5HVHUYGHODU

EL

LOVse

Fullt försäkrad och f-skatt

MPDULQVHMDQQH#MPDULQVH

2018-05-01 20:43:50

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

Dags att sälja båten?
- Kolla med oss först!

RB 218.indd 17

TrulyBoating köper, säljer och förmedlar
nya Sealine och begagnade fritidsbåtar

Båtförmedling till fast pris

42.500 kr
inkl. moms. Gäller båtar upp till 1,5mkr, däröver 3% arvode

inklusive film, foto,
annonsering, visningar,
kontrakt, finansiering.

Sealine S330

Volvo Penta D6 400hk
4 kojer i 2 kabiner
Salong med pentry
”Drag-kapell”

Videofilm på alla salubåtar, scanna
QR-koden för att komma till båtfilmerna

Besök oss i Kungshamn och se vår
S330 årsmodell 2019 för omgående leverans
www.trulyboating.se • 0707-38 88 10 • adam@trulyboating.se
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Gö

Victor
www.m

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
RODERBLADET
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minhamn.se

10 ÅRS
GARANTI PÅ

MERCURY
MOTORER

Energi på dina villkor

SOLCELLER

En lönsam investering
• 30% i solcellsstöd - Nu bygglovsfritt
• Online planeringsunderlag - kostnadsfri offert
• Vi kan både on/off-grid samt hybrid med lagring
• Fritidshus m.m. utan elnät - Vi har lösningarna
• Enbart kvalitéprodukter med långa garantitider
• Alltid personlig service och rådgivning
• Skräddarsytt efter behov och förutsättningar
• Vi är certifierade och gör installationer själva

Service
• Vinterförvaring
Originaldelar förlänger livet
på din motor
och ökar säkerhten
Butik • Reservdelar

Köp dina reservdelar till Mercury & Mercruiser enkelt och bekvämt på nätet

Leverantör av: Uttern, Sargo,
www.mercurydelar.se
Atlantic
Marine, Flipper, Mercury,
Mercruiser & Fogelsta
www.interboat.se/goteborg
031-711 25 10

6

www.nordhenergy.se

Roder ladet

Tvätt & Impregnering
Kapell/Dynor/Markiser

Mallning, tillverkning av bågar

Handtvätt, impregnering, reparationer

Tel: 0735 54 10 10
minhamn.se

...grejer till båten
du inte trodde fanns!
26
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claessons.com

PROFFS PÅ PLAST!

Alla förekommande
skador på glasfiberbåtar.
26
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Gottskärsvägen 185 • Onsala • 073-323 73 00 • 0300-43 10 03
brabat.se
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MOBIL
BÅTSERVICE
Plastskador,
grundstötning mm
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El, navigation, autopilot m m

FÖRSÄKRINGSSKADOR

Du hittar oss vid Torslanda Lagun

Du hittar oss vid Torslanda
Välkommen!Lagun
/ Claes Wickström
Välkommen! / Claes
Wickström

www.skeppstadsvarvet.se
Plastskador,
grundstötning
031-92
08 30 • 0706-92
08
37
www.skeppstadsvarvet.se

Välkommen
till
Nytillverkning,
omklädsel, tillskärning av
i Skärhamn!

FÖRSÄKRINGSSKADO

skum till dynor. Byte av knappar och öljetter

CRUISING / RACINGSEGEL
REPARATIONER
Sjölanders
Marin & Markistextil

%DFND%HUJ|JDWD+LVLQJV%DFND
1-5 veckor leveranstid.
7HO)D[
(SRVWLQIR#PDULQWH[WLOVHZZZPDULQWH[WLOVH
7HOHIRQ(SRVWQLHOV#HOYVWURPVDLOVse
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Fullt försäkrad och f-skatt

Du hittar oss vid Torslan
Välkommen! / Claes W

www.skeppstads

MPDULQVHMDQQH#MPDULQVH
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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 Katarina Andersson

Saltholmens Båthamn, 426 76 Västra Frölunda

Rapport från årsmötet
Här följer en sammanfattning av •
årsmötet. Protokollet går att läsa i
sin helhet på vår hemsida saltholmen.nu.
•
Ett femtiotal medlemmar samlades i Sjöräddningens lokal i Långedrag den 5 mars för årsmöte. Niklas •
Brehm från södra polisdistriktet
var inbjuden som gäst och höll ett
intressant föredrag där han presenterade verksamheten med Båtsamverkan. Enligt statistik som •
presenterades har antalet anmälda
brott minskat under senare år, och
2018 anmäldes tre brott i vår hamn.
Det verkar som att bommen vid infarten haft avsedd effekt. Niklas poängterade vikten av att båtägarna
•
är observanta på vad som sker i
hamnen för att undvika brott.
Därefter
hälsade
ordförande
Magnus Legnehed deltagarna välkomna och öppnade årsmötet.
Magnus fastställde att styrelsen har
haft fem protokollförda sammanträden och har genomfört en ”Hamnens dag” under det gångna året.
Därefter presenterades information
om och från Grefab:
• Magnus informerade om att de
olika hamnarnas ordförande
har regelbundna möten med
Grefabs ledning. Hamnarna har
prioriterat frågor angående prisutvecklingen och gästhamn/
Mooringo. Grefab ändrar sin organisation och skall tillsätta en
chef för hamnarnas verksamhet, och en chef för personalledning. Grefab har meddelat att
försöket med höstparkering på
Aspholmen har fallit väl ut och
planerar fortsätta även i år.
• Märkning av båtarna har
varit till nytta enligt Grefab.

Överblivna master i mastskjulen kommer att betraktas som
hittegods och polisanmälas.
Hamnens containrar tillhör
båtägarna men utnyttjas även
av obehöriga och vi båtägare
uppmanas att vara vaksamma.
Grefab har fått LOVA-bidrag,
som avser borttagning av miljöfarlig bottenfärg. Båtägare
kan söka om eventuellt bidrag
till blästring.
Parkeringsplatser i främre
hamnen skall enligt politiskt
beslut överlåtas till ö-borna.
Grefab har krävt ersättningsplatser för båtuppläggning.
Frågan är fortfarande inte löst.
Grefabs ekonomi är ansträngd
på grund av kostnadsökningar,
vilket för vår del till exempel innebär att breddning av
brygga nummer 6 och uppförande av toalett på Aspholmen
nu blivit ”pausat”.

driftstörningar.
•

Swish skall inte användas för
betalning av medlemsavgifter.

•

Antalet vaktnätter fortsätter
att minska enligt statistiken.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018 presenterades
och godkändes, likaså balans- och
resultaträkningen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Det beslutades att medlemsavgiften ligger kvar på 100 kronor
samt att nya medlemmar 2019 inte
betalar någon avgift första året.
Verksamhetsplan och budget för
2019 presenterades och godkändes
samt val av medlemmar till styrelsen, revisor och valnämnd.

Förslag från styrelsen att de båtägare som inte vaktat under säsongen skall erbjudas att betala
Därefter presenterades uppföljning ett frivilligt bidrag med 300 kronor,
av beslutade åtgärder:
vilket också beslutades.
• Uppsättning av webbkamera
En motion hade inkommit. Denna
i hamninloppet. Utredning
pågår.
föreslog att Saltholmens Båtägareförening skall verka för att:
• Fartbegränsning
i
yttre • Den del av pontonbryggan
hamnen.
Styrelsen
har
där toatömningen görs skall
ansökt om ändring från fem
märkas upp med ”Endast toatill tre knop hos Länsstyreltömning”.
sen har begärt yttrande hos
berörda parter, men beslut i • Det skall finnas en vattenslang som enbart skall
frågan har ännu inte fattats.
användas för att spola av
• Alla räddningsstegar i hamnen
båten efter toatömningen.
är godkända enligt Grefab.
• Den inre delen av pontonbryg• Tömningsstationen (”toagan skall märkas upp med
sugen”) - Styrelsen be”Endast i och urlastning, max 1
arbetar Grefab angående
timme” eller liknande.
förbättrade instruktioner för
Årsmötet beslutade enligt motiobättre funktion och mindre
nen.
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Vid punkten övriga frågor diskute- Magnus Legnehed tackade sedan
rades följande:
alla för ett engagerat möte och avslutade därmed årsmötet.
Frågan om att sätta upp en strålkastare på vaktlokalens tak Genom lottdragning vann 10 lyckliksom kravet på bättre informa- liga mötesdeltagare var sitt pretion på toabryggan. Medlemmarna sentkort à 300 kronor att användas
uppmanades att använda appen hos SeaSea i Långedrag.
”Coboats” och instruktioner finns Dessutom lottades 12 presentkort
på vår hemsida.
à 500 kronor ut till dem som gått
Meddelande från Vaktchefen
När detta publiceras ligger nog
de flesta båtar redan i vattnet så
en stor del av parkeringsproblematiken är väl passerad. Det har
tyvärr varit en del strul med bilar
som parkerats under påskhelgen
och orsakat problem för båtägare
som inte har kunnat jobba med
sina båtar under denna tid. Bilar
har också parkerats nattetid och
blivit bötfällda. Förbudet gäller
fram till sista maj. P-platser finns
på inre Saltholmen, annars gäller
Hinsholmen. Problemen har dock
varit mindre än förr om åren.

vakt under säsongen. Även dessa
gäller hos SeaSea i Långedrag.
Några av vinnarna hämtade ut sina
vinster under mötet och övriga vinnare kommer att kontaktas.
Johan Göthesson

Vinnare i årets vaktlotteri:

i skräpposten om ni fått något från
Saltholmen. Påminner också om att
det vore bra om ni registrerar er hos
Coboats så att vi lätt kan informera
om pågående händelser som rör oss
båtägare.
Som vaktansvarig måste jag naturligtvis påminna om vaktningen. För
en tid sedan hittades en GPS modell
större dumpad inom hamnområdet. Den var stulen och är inlämnad
till polisen. Övernattning i båtar av
obehöriga har också ägt rum, så behovet av vaktning har inte upphört
utan snarare förstärkts.

Det verkar som att inte alla fått Claes Edenberg
sina fakturor. Vänligen kontrollera

Bo Lindholm
Johan Göthesson
Bo Andersson
Anders Uppström
Birgitta Edenberg
Johan Bernström
Knut Strömberg
Bo Stavreberg
Ronny Magnusson
Jerker Andersson
Dan Röding
Rolf Magnusson
Samtliga är kontaktade per
telefon eftersom även icke
medlemmar har vunnit.

Årsmötet hölls i Sjöräddningens lokaler i Långedrag, vilka är utmärkta för årsmöten. Foto: Karin Koritz

CLS Motorslip

NYA BÅTDYNOR?

Vi renoverar och servar båtmotorer
Reservdelar - Motorrenovering
Bil, båt och tunga fordon
www.cls.se
031-496324 • Västra Frölunda
RODERBLADET

PACYFIC AB mäter, skär och syr
båtdynor. Hög kvalité till bra pris &
personlig service.
För mer info: www.pacyfic.se
eller ring 073-772 83 74
35

SWE18148 / 0119

Pantaenius allriskvillkor –
vad som än händer!

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

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

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

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

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

Torslanda Lagun med golfbanan och det gamla flygtornet i bakgrunden.

Den perfekta hamnen?
Kära båtägare, vilka önskemål Skeppstadsholmen och skapa en
skulle du ha på den perfekta inre lagun med plats för flera frihamnen?
tidsbåtar – ett genidrag. Torslanda
Lagun var född.
Förslag:
1. Ett helt skyddat läge, både vad Detta får du i Torslanda Lagun
gäller vind- och sjölä, med mi- •
Skyddat läge
nimal sjögång och svall.
• Flytbryggor
2. Flytbryggor. Dessa gör att man •
Lagom stor hamn - 390 båtplataldrig behöver justera förtöjser i vattnet
ningstamparna vid varierande •
Varv, Skeppstadsvarvet
vattenstånd och gör det också •
Idylliska omgivningar
lätt att gå ombord. Ytterligare en
fördel är att bryggan är låg och Omgivningar
runt
Torslanda
lättare att ta sig upp på om man
Lagun
hamnat i vattnet.
I väster finns Torslanda Havsbads3. Att hamnen är lagom stor och
koloni som bildades 1924. Trots de
har vackra omgivningar.
karga bergs- och stenmarkerna
ville de som skaffade kolonilott
Vad är en lagun?
odla egna grödor. Med hjälp av tång
En lagun definieras som ”en genom
smala landremsor från havet av- från stränderna, gödsel, kompost
stängd och vanligen grund del av och matjord som kom långväga
havet”. En lagun borde alltså därmed ifrån, byggde de upp den lummighet som kännetecknar området i
vara särskilt lämpad som hamn.
I mitten av 1990-talet beslutades dag. Det var först på 1980-talet som
om att gräva och spränga en kanal el drogs in i området. Vatten och
från den då lilla yttre hamnen på avlopp fick man 2014. I dag finns
många vackra hus och välskötta
RODERBLADET
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trädgårdar som inbjuder till promenader.
I öster utgör Torslandaviken naturskyddsområde och är mycket
fågelrikt eftersom Göta älvs sötvatten möter det salta havet och
skapar näringsrika områden. Runt
viken finns det en sex kilometer
lång naturstig. Området ingår i det
europeiska skyddsområdet Natura
2000 och är utpekat som Important
Bird Area (IBA). Syftet med dessa
skyddsområden är att värdefull
natur skall bevaras för att förhindra förlust av livsmiljöer för djur,
svampar och växter.
I norr har vi Torslanda Golfklubb
som granne. Den svenska golfens
fader, Viktor Setterberg (1869–1946)
har fått ge namn åt vägen där
klubben ligger. Nuvarande golfbana ligger nära den Setterberg lät
bygga 1894. Dagens 18-hålsanläggning invigdes 2007.
I söder hittar vi utloppet till

minhamn.se

Roder ladet
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enna informationstext gäller dig som är eller

vill bli medlem
en båtklubb.hamn
Den gäller
Rivöfjorden
med iGöteborgs
dig som
hyr farleden
en båtplats iut
andra
hand.
om även
babord
och
mot
Syftet
med
textenom
är att
du skall förstå vad vi gör
öppna
havet
styrbord.

med dina personuppgifter och vilka rättigheter du
har.Till
Det ärsist
vi skyldiga
informera om
enligt svensk
liggerattAmhults
Centrum
ochen
europeisk
dataskyddslagstiftning.
kilometer bort med all tänkbar
Det är viktigt för oss att skydda din personliga
service.
integritet och säkra korrekt hantering av dina personuppgifter.
Finns det då inga moln på himlen?
Innehållet i denna information kan komma att
I slutat
försvann
ett 20-tal
ändras
över av
tid.mars
Läs därför
informationen
på nytt
utombordsmotorer
från
vår
hamn.
varje gång du har funderingar kring användningen
Tyvärr
finns det i dag ingen konav dina
personuppgifter.
troll
av
utförsel
stöldgods
När du ansöker
om av
medlemskap
är efterdet HABK
som
Tullverket
inte
har
befogenhet
som blir personuppgiftsansvarig för administraatt av
ingripa.
Vi får hoppas att politionen
ditt medlemskap.
tikerna
allvar
tar tag i denna
Den
främstapå
källan
till personuppgifter
om dig är
du fråga.
själv, dvs.
sådana uppgifter som åtgärder
du lämnar när
Säkerhetshöjande
du för
blir medlem
eller
i annat
sammanhang
ombeds
hamnen
bör
ha största
priorilämna
oss,
såsom namn, adress,
e-postadress och
tet.till
En
återkommande
uppmaning
mobilnummer.
är att använda appen Coboats där
Utöver
de uppgifter
som
du själv
lämnar till oss,
alla anslutna
kan
dela
information
kanom
vi också
få
personuppgifter
om
dig
från till
följande
allt från sönderblåsta segel
källor:
iakttagelser om stöldförberedelser.
Personuppgifter om dig skapas vid kontakter
mellan oss och dig. Vi kan till exempel spara ärenVårnyhet!
dehistorik eller på annat sätt dokumentera din komVi är nu redo att presentera Båtlamunikation med oss.
gets
Lagun löpande
nya hemsida,
Vi
kanTorslanda
få personuppgifter
från allmänt
torslandalagun.se.
Utvecklingstillgängliga källor såsom Grefab.
arbetet
och vi tar gärna
Om
du intefortsätter
lämnar de personuppgifter
som efteremot
synpunkter
och
tips.
frågas är det inte säkert att vi kan
erbjuda dig medlemskap. I vissa fall kan skyldighet att tillhandahålla
Nu återstårföreligga
bara att njuta
av vår
fina
personuppgifter
till följd
av lagstadgat
hamn
och se
fram
ettdethärligt
krav.
Vi kommer
tydligt
att emot
ange när
är obligatorisktbåtliv
att lämna
en viss
uppgift för att
du skall kunna
under
kommande
säsong.
använda eller få del av viss produkt eller tjänst.
Dina personuppgifter i egenskap av medlem
behandlas
för följande ändamål och med stöd av den
Styrelsen
lagliga grund som anges nedan. Det är viktigt för oss
att du alltid har koll på vad vi gör med dina personuppgifter, därför kommer listan uppdateras löpande
då vi inför nya behandlingar. Du kommer att bli
informerad på lämpligt sätt om sådana förändringar,
t.ex. via e-post.Det kan förekomma situationer där
vi kan behöva inhämta ditt uttryckliga samtycke för
behandling av personuppgifter som inte täcks ovan.
Dina personuppgifter lagras under den tid som
är tillåten enligt gällande lag. För behandlingar av
personuppgifter där det inte finns någon laglig skyldighet eller regel som anger en viss tidsperiod för
lagring, skall inte dina personuppgifter lagras längre
än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka
uppgifterna behandlas.
Vi kan spara uppgifter om dig även efter att ditt
medlemskap har upphört, om det är nödvändigt för
ändamålen att fullgöra en rättslig förpliktelse eller
att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk.
De nya reglerna gäller i hela EU från 25 maj.

         




Redo för
våren?
Service av inom- och
utombordare
Service av drev
Motorbyte
Motorreparationer
Jgi`[Xij\im`Z\9c^Ypk\e
Drevreparationer
Bfej\im\i`e^
I\j\im[\cj]ijcae`e^

En av Sveriges LEDANDE
serviceverkstäder för:

Flygbild över Lagunen med omnejd.
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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.”

9 AV 10 GER VÅR SKADEHANTERING HÖGSTA BETYG

