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Nytt avtal för 
Roderbladet
Samarbetet mellan Grefab och Roderbladet har sedan november 2008 

baserats på ett muntligt avtal mellan dåvarande VD  Peter Hartzell 
och Roderbladets redaktionskommitté. Det innebar i korthet att 

Grefab erbjöds en plats i redaktionskommittén, fortsatte att betala för en 
helsidesannons i varje nummer — ett stöd som nu pågått i minst 20 år — 
erbjöds en sida med redaktionellt Grefab-material samt stod för kostnaden 
när det gäller distribution till samtliga icke-medlemmar av det första numret 
varje år. 

Den 31 januari erhåller vår chefredaktör ett mejl där Grefabs VD, 
med stöd av sitt presidium, ensidigt säger upp avtalet och meddelar 
att Grefab avsäger sig platsen i redaktionskommittén, kommer att 
upphöra med annonseringen, fortfarande är villiga att betala extra-
kostnaden för distribution till samtliga icke-klubbmedlemmar av det 
första numret varje år samt kommer att ge ut fyra digitala nyhets-
brev per år som kommer att publiceras på hemsidan.

Undertecknad ansvarige utgivare och chefredaktören begär då ett 
möte med VD och presidiet för att diskutera den uppkomna situa-
tionen mot bakgrund av att Grefab i samtliga policydokument lyfter 
fram vikten av en öppen och transparant dialog med sina kunder och 
då gärna via hamnföreningarna.

Begäran utmynnade i att presidiet och övrig Grefab-ledning träf-
fade samt liga föreningar vid ett så kallat ordförandemöte den 25 
april, dit även chefredaktören var inbjuden till punkten om Roder-
bladet.

Undertecknad inledde med att beklaga den ensidiga uppsägningen 
av avtalet, uttryckte en förståelse för att Grefabs annons knappast 
var marknadsmässigt motiverad med en båtplatskö på cirka 5000 
personer – utan snarare betraktats som ett stöd till tidningen - samt 
att Grefabs plats i redaktionskommittén tidigare varit omtvistad. 
Vidare framhöll flera att det viktiga med tidningen är att åstad-
komma en dialog mellan kunderna och Grefab varför till exempel 
insändare i olika frågor är viktigt att få besvarade. 

Resultatet av förhandlingarna blev i korthet att Grefab betalar för 
utgivning av nummer ett varje år – tryckning och distribution - till 
samtliga omkring 7000 kunder som hyr platser i någon av Grefabs 
hamnar samt bereds plats i samma nummer att behandla informa-
tion som är till fromma för såväl kunder som för Grefab.  Grefabs 
annonsering upphör och lämnar sin plats i redaktionskommittén. 

Övriga frågor som behandlades var bland annat hamnföreningar-
nas deltagande i budgetprocessen inför 2018 års underhållsbudget, 
e-tjänster, märkning av båtarna, miljöstationerna, jour – och felan-
mälan, gästplatser… Och mera om dessa och andra frågor kommer 
du att få läsa om i kommande nummer av Roderbladet – hör gärna 
av dig till din representant i Redaktionskommittén om frågor som 
du tycker vi skall bevaka – eller varför inte skriva en artikel eller 
insändare?

Janerik Dimming

Ansvarig utgivare

 



4 minhamn.se 5minhamn.seRoder  ladet Roder  ladet

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

www.marinforum.se

EgEn hamn mEd uthyrning av båtplatsEr
– Ett fåtal platsEr finns kvar!

FULLSERVICEVARV

hämtning av båtar, 
motorer & drev

reparerar alla typer 
av försäkringsskador

försäljning av nya och 
begagnade motorer

servicebrygga & servicebilar

lyft upp till 100 fot

Service | Reparationer | Plast & Lackskador | Blästring
Nyinstallationer & monteringar | Reservdelsbutik

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

www.marinforum.se

EgEn hamn mEd uthyrning av båtplatsEr
– Ett fåtal platsEr finns kvar!

FULLSERVICEVARV

hämtning av båtar, 
motorer & drev

reparerar alla typer 
av försäkringsskador

försäljning av nya och 
begagnade motorer

servicebrygga & servicebilar

lyft upp till 100 fot

Service | Reparationer | Plast & Lackskador | Blästring
Nyinstallationer & monteringar | Reservdelsbutik

NU ÄVEN KRANBIL
Vi servar vattenskotrar

Vinterförvaring

EGEN HAMN MED UTHYRNING AV BÅTPLATSER
– ETT FÅTAL PLATSER FINNS KVAR!

Service | Reparationer | Plast- & lackskador | Blästring
Nyinstallationer & monteringar | Reservdelar

Hämtning av utom-
bordare, båtar och drev
Reparation och service 

av samtliga motorfabrikat
Försäljning av nya 

och begagnade motorer

Vinterförvaring
Vi servar även vattenskotrar

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

marinforum.se

  

Det är nog många av oss 
som då och då tar en 
tur till Helsingborg och 

passar på att tura till Helsingör. 
Nu är inte Helsingör bara goda 
smörebröd och wienerbröd med 
choklad, utan där finns flera 
intressanta besöksmål. Nu när 
jag i vår gjorde en tripp dit ner 

så passade jag på att besöka 
Museet för Sjöfart. Det ligger 
i en ombyggd torrdocka endast 
några stenkast norr om färjeter-
minalen. Det är en annorlunda 
uppbyggd utställning, som blan-
dar både gammalt och nytt. Det 
jag tyckte var mycket intressant 
var sammansättningen av sjö-

mannens miljö ombord och vad 
som kunde möta sjömännen i 
hamnarna (se bild på tatuerings-
verkstad).

I muséumet finns också ett 
café och restaurang när fötterna 
börjar brännas. Nästa gång jag 
besöker Helsingör och om tiden 
räcker till, så ska jag passa på 

att besöka Danmarks Tekniska 
Museum, som ligger i det väs-
tra Helsingör. Dit kommer man 
med buss eller efter en längre 
promenad. 

Ett semestertips från 

Text och bild: Olle Clarin

Tattomiljö.

Tips när du 
turar till Hel singör

Monter med pejlredskap
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Försäkringsskador, intarcia
teakläggning, inredningar

och mycket annat!
Tel. 0761-694 198 • martinsbatsnickeri@gmail.com • martinsbatsnickeri.se

MOBIL BÅTSERVICE
El, navigation, autopilot m m

Fullt försäkrad och f-skatt
jmarin.se • janne@jmarin.se • 070-64 66 363

Victor Hasselbladsgata 11, 421 31 V Frölunda Tel: 031 28 84 50  
www.madrassfabriken.se  tomas@madrassfabriken.se  

Göteborgs Madrass & Båtdynor 

Kapelltvätt 
Impregnering 

Vi utför effektiv & skonsam handtvätt av kapell.  
Samtidigt ser vi över bl.a. sömmar, rutor, dragkedjor  m.m. 

och rådgör med Er vad som skall åtgärdas i år. 
 

 
Vi rekommenderar en översyn vart annat år. 

Då håller man kapellet fräscht och helt i många år. 

Stor sort. kvalitets båtmattor. 
Vi skär ut  &  langetterar 

Efter mått & mall. 

Formsydda madrasser.  
Beställ bädd/resårmadrasser 

Så kan Ni sova bättre i båten! 
Lämna in Era kapell nu för säker lev. Före semestern. 

Ringöns Bil El AB
031-51 18 48

Tel: 031-51 18 48
info@ringonsstartgenerator.se

 Stålverksgatan 13
417 07 Göteborg

Vi säljer och reparerar startmotorer och generatorer. 
Till låga priser med personlig service.

www.ringonsstartgenerator.se • www.ringonsbilelektriska.com

PERSONBIL  •  LASTBIL  •  MARINT  •  INDUSTRI

WWW.KNAPEMARIN.SE

Efter en lyckad försäsong söker vi nu ytterligare förmedlings-
uppdrag. Vi har intressenter till bl.a. följande båttyper: 

Segelbåtar: Bavaria, Beneteau, Degerö DS, Dehler, Delphia, Dufour, Elan, 
Hallberg-Rassy, J-Boats, Jeanneau, Linjett, Maxi, Najad, Nauticat, 
Regina af Vindö, X-yachts m.fl.

Motorbåtar: Anytec, Aquador, Forbina, Grand banks, Jeanneau Prestige,  
Nimbus, Nord West, Princess, Ryds, Uttern, Windy m.fl.

VÄXEL TEL. 031-69 77 50 ︱  MAIL: info@knapemarin.se
 ADRESS: Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda/Göteborg (Fiskebäcks Småbåtshamn)

SVERIGES MEST ANLITADE!
min. storlek=30mm

KÖP & SÄLJ DIN BÅT VIA OSS!
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Med anledning av de 
pågående diskussioner 
som förs mellan myn-

digheter och företag, samt hur 
vi som båtägare måste förhålla 
oss till detta framöver och de 
allt mer alarmerande rapporterna 
om föroreningar i våra marina 
miljöer. Har jag varit i kontakt 
med såväl Göteborgs kommun, 
transportstyrelsen och läns-
styrelsen i västra Götaland för 
att råda klarhet i vad som komma 
skall. 

Biocider finns i våra båtbot-
tenfärger i olika stor omfattning, 
endast ett fåtal bottenfärger har 
tagit bort denna ingrediens. 
Nackdelen och också fördelen 
med Biocider är att de påverkar 
den marina miljön, de senaste 
decennierna har färgerna inne-
hållit alla möjliga varianter med 
allt från koppar, Zink, PCB, 
TBT, irgarol och diuron. Men 
även Polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH) i olika oljor som 
används i marin miljö så som 
träskyddsmedel. Dessa biocider 
förekommer dock inom många 
fler områden så som desinfek-
tionsmedel, konserveringsmedel 
och mot skadedjur. 

Enligt Lina Pettersson på 
transportstyrelsen har man nu ett 
pågående projekt ”Skrovmålet” 
där kommer transportstyrelsen 
presentera åtgärdsförslag för 
bottenfärger under 2018 och slu-
trapportera 2020, projektet är en 
av de samverkansåtgärder som 
initierats av Miljömålsrådet och 
som drivs av Transportstyrelsen. 

Samverkan för miljön
Projektet bygger på två olika 
uppdrag.  Samverkansåtgärden 
från Miljömålsrådet om Båtbot-
tenfärger och miljöfarliga fär-
grester och åtgärdsprogrammet 
för havsmiljön. 

Sverige har sedan  12 augus-
ti 2013 även skrivit under EU 
direktiv  där en rad prioriterade 
ämnen i vattenmiljö ingår. Havs 
och vattenmyndigheten har även 
den första maj 2015 tagit fram 
direktiv för fyrtiofem prior-
iterande och ytterligare 8 andra 
förorenande ämnen som är inför-
livat i svensk lag och har kom-
pletterats med flera gränsvärden 
beroende på om det är fritt i vat-
ten eller i sediment. 

Projektet ämnar ta fram rik-
tlinjer, rekommendationer eller 

föreskrifter om användandet av 
båtbottenfärger för fritidsbåtar 
samt hur man kommer tillrätta 
med problemet med miljöfarliga 
färgrester som finns på båtskrov 
och båtuppläggningsplatser.

Målbild
Målet är att minska användan-

det och förekomsten av otillåten 
båtbottenfärg på fritidsbåtar, 
något som alltid är aktuellt och 
kan vara bra att upplysa om. 
Man vill se en övergång till gift-
fritt fritidsbåtliv och påskynda 
utvecklingen av mer miljövän-
liga alternativ. Inom Göteborgs 
kommun är det inte aktuellt med 
fler båttvättar av borsttypen då 
man inte vill att gammal botten-
färg som idag är övermålad ska 
frigöras i samband med detta och 
orsaka än större föroreningar. 

Transportstyrelsens förslag 
kommer vara nationella så de 
omfattar alla svenska vatten 
alltså även på Västkusten, men 
det kan naturligtvis bli olika 
åtgärder och regelverk för olika 
vattenområden eftersom de har 
olika förutsättningar och behov 
enligt Lina Pettersson. Något 
som också Henrik Bengts-

son länsmiljöingenjör på läns-
styrelsen Västra Götalands län 
håller med om, som är väl insatt i 
problematiken och säger att vi på 
Västkusten behöver påväxtskydd 
av något slag. Idag finns få alter-
nativ till biocidfärger som kan 
användas rätt av. Problematiken 
ligger i hur man ska gå tillväga 
för att få ett hållbart genom-
förande (praktiskt, ekonomiskt 
och miljömässigt). Det finns 
givetvis en uppsjö med alterna-
tiv, det gäller bara få det genom-
förbart och funktionellt. 

Alternativen
På västkusten har vi idag endast 
ett fåtal ställen där man kan 
nyttja en borsttvätt för båtar, 
dessa har i dagsläget en begrän-
sad funktion för segelbåtar. För 
motorbåtar fungerar detta något 
bättre då de har plattare bot-
ten och färre skrymslen, dock 
kvarstår även akterspegeln och 
dreven för motorbåtsägare som 
en yta där det är svårare att 
få rent. De mindre båtarna kan 
med fördel hanteras via trailer 
eller andra anordningar där båten 
på olika sätt lyfts ur vattnet.  
Detta kräver dock investeringar 

och anpassning i den marina där 
båten har sin hemvisst. Även 
manuella lösningar så som dyka, 
skrubbis och mer innovativa 
som keelcrab med flera finns 
på marknaden. Dock är ett lyft 
och rengöring det som många på 
våra breddgrader anammat när 
man kör giftfritt.

Varför
Trots ett omfattande och 
långvarigt åtgärdsarbete för en 
bättre havsmiljö finner man 
fortsatt många tecken på att 
miljötillståndet i Nordsjön och 
Östersjön inte är tillfredsstäl-
lande. De största problemen är 
kopplade till övergödning, miljö-
farliga ämnen, fysisk exploater-
ing och ohållbart fiske.

 Samtidigt ökar påverkan-
strycket från olika näringar, 
exempelvis energi, turism och 
transporter. Utvecklingen är 
likartad i många andra havsom-
råden i Europa. De flesta aktörer 
har endast en lokal påverkan. 
Varvsverksamheter, renings-
verk, industrier, med flera. Det 
vill säga alla verksamheter nära 
havet eller ett större vattendrag 
som har hanterat några av de 

aktuella ämnena kan utgöra en 
källa. Uppställningsplatser för 
småbåtar är vanligtvis mycket 
kraftigt förorenade, varför man 
idag fokuserar på dessa områden. 

När föroreningarna är koncen-
trerade finns det en möjlighet att 
göra något åt det säger Henrik 
Bengtsson på länsstyrelsen. Det 
är mycket lättare och billigare 
att åtgärda problemet på land än 
när det har kommit ut i havet, där 
åtgärder snabbt blir omöjliga att 
genomföra, främst ur ett ekono-
miskt perspektiv. 

-Själv driver jag ett projekt i 
år säger Henrik Bengtsson, där 
målsättningen är att ta fram en 
handledning för kommuntjän-
stemän om hur man kan/ska 
gå tillväga med problemen vid 
uppställningsplatser. Saker är på 
gång, det gäller bara att få det 
rimligt ur såväl ekonomiskt och 
miljömässigt som ett socialt per-
spektiv.

Muddermassor
Hanteringen av muddermassor i 
hamnarna kan således bli en dyr 
affär och måste tas omhand på 
speciella sätt. Grefab och många 
andra vill i samband med byg-

gandet av den nya hamnen i 
Göteborg, göra sig av med föro-
renade massor som då ska utgöra 
den hårdgjorda yta som planeras. 
Man ämnar då blanda upp dessa 
massor med betong och på så 
sätt förhindra spridning av miljö-
gifter ut i havet genom att detta 
då binds i fasta sediment. 

Hur är det med gifter som 
används i tryckimpregnerat virke 
och dylika konstruktioner som 
befinner sig i havsmiljö frågar 
man sig då? Här förklarar Henrik 
Bengtsson att man till skillnad 
från båtbottenfärger vill behålla 
gifterna i konstruktionen för 
skydd mot röta och angrepp. De 
flesta båtbottenfärgerna verkar 
genom att vara självpolerande 
och därmed inte ge organismer 
en bra grund att etablera sig 
på. Därmed får man också en 
effektiv spridning av dessa bio-
cider under hela båtsäsongen, 
vilket påverkar över olika stora 
områden beroende på hur långt 
och mycket vi rör oss. 

Båtägarnas ansvar
Föga oväntat visar mätningar 
att störst koncentration av gifter 
finns vid sjösättningsramper och 

spolplattor. Vilket också gör att 
störst effekt av sanering fås i 
dessa områden. Hur detta ska gå 
till är idag inte klart men såväl 
stöd som en nationell samord-
ning skulle kunna vara ett bra 
första steg. 

Vi som båtägare kan följa 
utvecklingen, ta del av fram-
steg som görs, välkomna den 
förändringsprocess som sker och 
tillsammans sprida fungerande 
miljövänligare alternativ till för-
mån för en renare miljö såväl i 
vattnet som på land.  Möjligen 
får vi som båtägare via hamn-
föreningar, båtorganisationer 
och andra kontaktvägar, nya 
råd och rön att förhålla oss till 
framöver. Kanske kan marinor 
tillhandahålla säsongskort för 
båtlyft och bottenspolning för 
dem som redan idag vill föregå 
miljöaspekten och minska sitt 
bottenmålande? 

Vem vet? Grefab med drygt 
7000 båtplatser kanske går i 
bräschen för detta miljöarbete 
och erbjuder säsongslyft till 
mycket bra pris för sina kunder? 

Text och bild:  
Anders Torwald 

Här är planerna för den marina miljön
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180 x 62 

SkepparenS.se - Öckerö 
0708 518 118 

Kapell & Segel 
Reparation - Underhåll - Kapelltvätt 

Energi på dina villkor

SOLCELLER
Från planering till driftsatt anläggning

Lösningar efter alla ytor och 
storlekar både kommersiellt och privat 

Nu även carports för elbilen och off-grid lösningar för 
applikationer utan tillgång till elnät.

Besök vår hemsida för mer information och 
fyll i vårt planeringsunderlag för kostnadsfri offert

www.nordhenergy.se Tel: 031-788 04 54

Hösterbjudande: 5% rabatt på totalkostnaden!

NYA MOTORER
FÖR OMGÅENDE

LEVERANS!

Reparationer • Service • Reservdelar
Konservering • Motorbyte

Välkomna till en riktig
Motorverkstad

Reparationer • Service • Reservdelar
Konservering • Motorbyte

Välkomna till en riktigVälkomna till en riktigVälkomna till en riktigVälkomna till en riktigVälkomna till en riktigVälkomna till en riktigVälkomna till en riktigVälkomna till en riktigVälkomna till en riktigVälkomna till en riktigVälkomna till en riktigVälkomna till en riktigVälkomna till en riktigVälkomna till en riktigVälkomna till en riktigVälkomna till en riktig
MotorverkstadMotorverkstadMotorverkstadMotorverkstadMotorverkstadMotorverkstadMotorverkstad

Vi är en av Sveriges LEDANDE
serviceverkstäder för:

MerCruiser Diesel

Dax att byta motor!
- En roligare båtsommar

med Mercury.
Tillförlitliga, beprövade och bränslesnåla

Utombordare 0706-748157 • Inombordare 0708-937755
www.ockeromarinmotor.se
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Sven Källfelts gata 45
426 71 Västra Frölunda

Framtiden är här!

Inget buller, inga avgaser och minimalt underhåll.

Vi har kompletta system för motor och segelbåtar. 

Kontakta oss för en offert till just din båt! 

eldrift
Låt resan bli en njutning!

031-148070
info@greenstarmarine.com

Välkommen till oss, ett företag med 
kunskap, engagemang och personlig service.

ORIGINAL
RESERVDELSFÖRSÄLJNING

SERVICE-CENTER
+ 46 31 29 96 18

albin motor & albin fashion sweden ab 
Hälleflundregatan 16, 426 58 Västra Frölunda

Carl Larsson & Söner
Vi renoverar och servar båtmotorer

Reservdelar - Motorrenovering 
Bil, båt och tunga fordon

www.cls.se  •   031-496324 

Multi-Flex Lågfriktions 
Reglagekabel och Reglage

Övernattleverans / Hämta hos oss = Lågt Pris!
031-7792910 
gecea.com

MÄTER, SKÄR OCH SYR BÅTDYNOR
till bra priser! Besök gärna vår hemsida

WWW.PACYFIC.SE
Telefon 073-772 83 74

PROFFS PÅ PLAST!
Alla förekommande skador på glasfiberbåtar.

• BÅTAR 
• SKIDBOXAR 
• FÖRSÄKRINGSSKADOR
• TANKAR Bjölavägen 1, V Frölunda • 031-68 24 40

Har du flyttat?
Meddela adressändring till din hamnklubb!
Du behöver inte meddela Roderbladet, vi får 
färska adress listor från klubbarna inför varje utgivning.
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TVÄTT, IMPREGNERING 
OCH REPARATION AV 

BÅTKAPELL
Vi tvättar även segel

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

Regelbundet underhåll – efter 
varannan säsong – håller ditt 
kapell fräscht och helt längre

Ring för prisuppgift!

SJÖVERKSTAN
— Mer än 25 år i branschen —

Öppet: Måndag - torsdag 10-17, fredag 10-14
Östergärde Industriväg 504, 417 29 Göteborg

Tel: 031-55 28 80 • 0704-54 66 64 
E-mail: sjoverkstan@telia.com • www.sjoverkstan.se

MARINSKROTEN i GÖTEBORG HAR FLYTTAT!MARINSKROTEN i GÖTEBORG HAR FLYTTAT!
Du hittar oss på Ringön, Manufakturgatan 21, 

tillsammans med GÖTEBORGSGÖTEBORGS  SKEPPSHANDELSKEPPSHANDEL.
Vi Vi skrotar skrotar båtarbåtar. Vi köper båtar och tillbehör.. Vi köper båtar och tillbehör.

I skeppshandeln finns det mesta till Din båt, både nytt o begagnat, 
av högsta kvalité. I båthallen hyr vi ut platser för ”gör-det-självaren” 

med tillgång till alla stora maskiner för trä- och metallbearbetning. 

För mer info o e-butik:
www.skeppshandlarn.se     www.marinskroten.com

Ny eller bara lite osäker i båten?
Jag coachar och ger dig kunskap 
i praktiken, i er eller i min båt!

Fiskeutrustning   Navigation/VHF

Allt för kust- och makrillfisket! 
Köp on-line via latolong.se

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

Hemsida: www.longitud11.se

E-post:latolong@telia.com

Tel: 0733-308 028

Sjölivsutbildning och konsult
Agnpellets till tinor och burar – 59 kr/liter

Ordförande Gunnar Wallin  0707 601025 Skär8
Vice ordf K-G Lewerth 296147  
Kassör:   Thomas Englund 0734-194288 D95 
Sekr.: Ulrika Lantz Westman 0703343677  C104
Klubbmäst.: Lennart Espenholt 0706-465345 D23
Ord. led.::  Ragnar Strömberg 0703 873474 D39

Hälleflundregatan 115
426 58 Västra Frölunda
fiskebacksbf@gmail.com 
www.fbf.se

Funktioner: 
Vakttjänsten:   K-G Lewerth, 
 Ragnar Strömberg 

Roderbladet:  Ragnar Strömberg 

Hemsida, IT och Coboat:   
 Patrick Lindahl

Lokaler:  Lennart Espenholt

Fiskebäcks Båtförening

Åsmötet hölls den 11 april 
i Ankarsalen i Fiske-
bäck. Föreningen har 

haft ca 310 medlemmar under 
året. Knappt 30 av dessa deltog 
på mötet. Föreningen har under 
året saknat valberedning varför 
styrelsens förslag låg till grund 
för styrelsevalet. 

Detta innebar att styrelsen 
i stort sitter kvar men att Ulf 
Andersson som beslutat lämna 
efter många år ersätts av Ulrika 
Lantz Westman.

Under mötet hade vi också 
glädjen att kunna rekrytera en 
ny valberedning som nu består 
av Karl Lundgren och Thomas 
Gisslén

 Verksamhetsberättelsen för 
2016 presenterades. Huvuddra-
gen var:

Under 2016 har det hållits nio 
ordinarie styrelsemöten och ett 
årsmöte. Vi har dessutom del-
tagit i två ordförandemöten med 
Grefab och de andra hamnarna. 
Vi har också deltagit i mötena 

med Roderbladets redaktions-
kommitte.

Under året har vi fått byta 
några fönster i vaktlokalen på 
grund av ålder och västanvin-
dens härjningar.

Klubbhuset har fått ett rejält 
lyft i form av nya fönster, ny 
fasadbeklädnad och nytt tak. 
Detta har gjort att inomhuskli-
matet i lokalerna blivit bättre och 
att det har blivit enklare att hålla 
värmen.

Nytt kodlås har inskaffats till 
klubbhuset.

Ny hemsida har presenterats 
under året. Den är numera alltid 
färskt uppdaterad och följer 
utvecklingen i hamnen. Vi rek-
ommenderar att ni besöker den 
ofta, där informerar vi om sen-
aste nytt, aktiviteter och medle-
msfrågor. Adressen till hemsi-
dan är www.fbf.se. Deltag gärna 
aktivt genom att skicka funder-
ingar, uppslag, idéer eller frågor 
till fiskebacksbf@gmail.com

Vaktgången kan bli bättre. 

Bara ca 15 procent har ställt 
upp under året. Vi hoppas på en 
stor förbättring under kommande 
sommar.  Försäkringsbolaget IF  
har dock glädjande nog återigen 
beslutat kalla Fiskebäck säker 
hamn och därmed ge 15procent 
rabatt.

C-bryggan  har ersatts med en 
flytbrygga försedd med Y-bom-
mar. Vad vi förstår en ganska 
populär och välkommen förän-
dring. Renoveringen av bryg-
gorna kommer att fortsätta och 
undan för undan kommer sam-
tliga bryggor bytas och dessu-
tom utökas med åtminstone en 
brygga. 

Grefab har låtit rensa i bus-
kagen runt vaktstugan. Detta 
kommer tillsammans med den 
nya strålkastaren som kommer 
att monteras ge bättre överblick 
över hamnen och underlätta vak-
thållningen.

Vi arbetat för att fler skall 
ansluta sig till informationssys-
temet Coboat. Detta är i sitt 

grundutförande gratis och ett bra 
verktyg för att skapa en säkrare 
hamn. Vi har bland annat genom 
detta kunnat följa utvecklingen 
av stöld av båtar och motorer på 
ett snabbt och enkelt sätt. Mer 
information finns på hemsidan.

Ny föreningsvimpel har tagits 
fram. Finns att köpa för 150 kr i 
vår web-butik på hemsidan.

Årsmötet avslutades med en 
med en allmän diskussion om 
underhållet i hamnen. Många 
kritiska synpunkter framfördes 
om bristande underhåll. Man 
konstaterar bland annat att tra-
siga plankor och akterstolpar 
inte blivit utbytta. Installationen 
av vatten och el på C-bryggan 
verkar också vara försenad. 
Styrelsen kommer att ta upp 
dessa frågor med Grefab snarast.

Till sist önskar vi er alla ett 
gott båtår 2017 med framför allt 
ett varmt och skönt väder.

 Styrelsen

Åter säker hamn med rabatt

B O A T S
f r o m 
SELVA

Sales office Nordic: 

Phone: + 46 31 22 15 14
info@selvamarine.se
www.selvamarine.se

ar
te
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.se
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Med anledning av artikeln i första 
numret av Roderbladet 2017 
och de diffusa uppgifterna som 

finns på återvinningsstationerna så är min 
uppfattning att det nu finns ett behov av 
att förtydliga såväl informationen som 
anledningen till att varför just Grefab ska 
stå för dessa byggnader och underhål-
let knutet till dessa? Som båtägare med 
avtal i en av Grefab’s hamnar så är det 
många andra åtgärder som jag hellre 
skulle se att hamnen ansvarar för, än 
allmänna återvinningsstationer belägna 
på område bekostat av oss båtägare. 
Detta gör också att området måste hållas 
öppet för allmänheten och blir då även 
öppet för andra element av samhället som 
är mindre noga med att respektera egen-
dom som inte tillhör dem. De containrar 
som vi bekostar helt, används även de av 
långt fler än av oss båtägare och mate-
rial i dessa kan ibland härledas till såväl 
privatpersoner som olika företag i ham-
narna men också till byggfirmor som är 
mindre seriösa och ser att det finns både 
tid och pengar att tjäna på att man själv 
slipper ta hand om sitt byggavfall. 

Återvinningsstationerna samlar även 
på sig en rad andra prylar som inte hör 
hemma i dessa utan borde av ägaren 
vid destruktion återlämnas till närmaste 
återvinningscentral och inte dumpas i 
miljöstationerna. Detta kan naturligtvis 
inte klandras på Grefab, men ska vi 
komma till rätta med miljöhantering i 
våra hamnar, så borde man se över denna 
hantering på ett mycket mer kundanpas-
sat sätt. Då det är våra pengar som Grefab har 
till förfogande när dessa avtal sluts. 

Jag skulle gärna se att hamnföreningarna 
får en större möjlighet att få ta del av vad 
som satsas på i hamnarna. I många fall ser 
vi felinvesteringar som inte är anpassade 
till verksamheten de köps in till, utan vidare 

tanke på hur de ska användas. Våra hamn-
föreningar har många år av kunnande och 
erfarenheter kring detta, utnyttja den möj-
ligheten till samarbete till förmån för såväl 
kunder som hamnpersonalen! 

Gällande återvinningsstationerna finns det 
ytterligare anledning att ifrågasätta dess plac-
eringar då flera av dem är placerade i direkt 

anslutning till havet och översvämmas 
varje år till följd av stigande havsnivåer 
vid stormar som drar in under den kallare 
delen av året. 

I planeringen av Göteborg pratar man 
idag om en nivåhöjning av två meter över 
normalt vattenstånd och att då placera en 
miljöstation endast en meter över normalt 
vattenstånd borde förefalla ologiskt och 
en direkt felplacering, incitamenten att 
flytta dessa borde således vara av global 
karaktär och borde ligga i såväl kretslopp 
och vatten, kommunen, som i invånarnas 
intresse. Då det handlar om en mycket 
hög koncentration av miljöfarliga ämnen 
som snabbt når ut i havet och medför stor 
påverkan på det marina livet. 

I samband med denna flytt borde man 
ha i åtanke att båtägarnas område som de 
investerat pengar i under flera årtionden 
borde kunna inhägnas på ett sådant sätt 
att utomstående utan ärende i hamnen 
begränsas.  Med dagens teknik finns det 
ytterst få incitament att inte använda sig 
av denna teknik, en RFID-tagg som vi 
idag använder oss av vid passager då 
grindar eller bommar är stängda kan med 
fördel delas ut till samtliga kunder då 
kostnaden för en sådan är cirka sju kronor 
inklusive moms och systemet används 
redan inom Grefab´s organisation.

Om Grefab framöver visar på en mer 
transparant och kundorienterad syn i sitt 
uppdrag tror jag att vi tillsammans kan 
få ett mycket uppskattat bolag som kan 
värna såväl båtliv, miljö, kunder och 
kommuner på ett sätt som fungerar för 

alla inblandade. 
Varför inte börja med att flytta miljösta-

tionerna och beskriva hur Grefab´s vision ser 
ut för de olika hamnarna och hur man till-
sammans med båtägarna och hamnförenin-
garna planerar att ta sig dit? 

Anders T

Insändare

RÖRÖ STRANDKASSA
Fullservice ICA-butik

Apotek • Livsmedel
Post • Båttillbehör • Fiske
Sjömack diesel och bensin 

(kortautomat dygnet runt)

031-96 40 08
Öppet 8-20 under högsäsong (övrigt se hemsidan www.ica.se/strandkassan)

Grefab skall underlätta båtä-
gande och bidra till ett hållbart 
båtliv i Göteborgsregionen. 

Grefab har regelbundna möten med 
hamnföreningarnas ordföranden. Vid 
det senaste mötet 25 april var Kret-
slopp och Vatten inbjudna med anled-
ning av den artikel du hänvisar till i 
senaste roderbladet. 

Förvaltningen beskrev tillsammans 
med Grefab avtalskonstruktionen gäl-
lande farligt avfall. 

Grefab står för underhållet av huset 
med skyltar som är placerade på utsi-
dan. 

Skyltar och emballage (fat och 
behållare) placerade på insidan ans-
varar KoV för. 

KoV bekostar behandling av 
allt farligt avfall som är placerat i 
miljöstationen. 

Den nuvarande placeringen av 
miljöstationer skall underlätta för 
båtägare att enkelt bli av med färg-
burkar och övrigt farligt avfall. Därför 
är stationerna placerade nära vattnet 
och båtarna. I några hamnar ligger de 

nära strandskoningen. Konstruktionen 
av miljöstationen med invallningar 
och särskilda kärl håller vatten och 
farligt avfall åtskilt. Miljöförvaltnin-
gen inspekterar stationerna regelbun-
det och har hittills inte haft synpunkter 
på placeringen.

Grefab diskuterar övrig containers 
användande och placering med Kret-
slopp och Vatten och Grefab lyssnar 
på förvaltningens erfarenhet gällande 
tömningsfrekvens och placering, Gre-
fab kommer att minska tillgången till 
container under vintersäsongen. 

Investeringsplanen har de sen-
aste åren kommunicerats med ham-
nföreningarna. Grefab och hamn-
föreningarna har hittills varit överens 
om prioriteringarna men kommer öka 
möjligheten för föreningarna att delta 
i arbetet.  

En uppdaterad målbild som ersätter 
visionen arbetas fram under året och 
är efterfrågad av styrelsen efter beslut 
om fortsatt organisering i bolag.

Anders Söderberg 
Vice VD

15minhamn.se14 minhamn.seRoder  ladet Roder  ladet

Avfallshanteringen i Grefabs hamnar Grefab svarar:

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

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

Kapell/Dynor/Markiser
Mallning, tillverkning av bågar

Nytillverkning, omklädsel, 
tillskärning av skum till dynor

Byte av kedjor, rutor, 
knappar och öljetter

Tvätt & Impregnering

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

www.marinforum.se

EgEn hamn mEd uthyrning av båtplatsEr
– Ett fåtal platsEr finns kvar!

FULLSERVICEVARV

hämtning av båtar, 
motorer & drev

reparerar alla typer 
av försäkringsskador

försäljning av nya och 
begagnade motorer

servicebrygga & servicebilar

lyft upp till 100 fot

Service | Reparationer | Plast & Lackskador | Blästring
Nyinstallationer & monteringar | Reservdelsbutik

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

www.marinforum.se

EgEn hamn mEd uthyrning av båtplatsEr
– Ett fåtal platsEr finns kvar!

FULLSERVICEVARV

hämtning av båtar, 
motorer & drev

reparerar alla typer 
av försäkringsskador

försäljning av nya och 
begagnade motorer

servicebrygga & servicebilar

lyft upp till 100 fot

Service | Reparationer | Plast & Lackskador | Blästring
Nyinstallationer & monteringar | Reservdelsbutik

NU ÄVEN KRANBIL
Vi servar vattenskotrar

Vinterförvaring

EGEN HAMN MED UTHYRNING AV BÅTPLATSER
– ETT FÅTAL PLATSER FINNS KVAR!

Service | Reparationer | Plast- & lackskador | Blästring
Nyinstallationer & monteringar | Reservdelar

Hämtning av utom-
bordare, båtar och drev
Reparation och service 

av samtliga motorfabrikat
Försäljning av nya 

och begagnade motorer

Vinterförvaring
Vi servar även vattenskotrar

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

marinforum.se
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Vilken hamn är det?

1 3

1 5

1 4

1 1

1 2

Vilken ort och hamn söker vi med följande ledtrådar?
 På bild 1 ser du vår sökta hamn. Hamnen har följande 

kordinater: 57 grader 23 minuter N och 12 grader 01 
minuter Ö. Här i hamnen kan du tanka din båt och här 
finns en stor restaurang.

På bild 2 ser du ortens välkända konditori. Hit kom-
mer också många motorcyklister för att fika och avnjuta 
hallontårta. Konditoriet ligger tvärs över gatan från ortens 
välkända restaurang.

 På bild 3 ser du ortens välkända märke, som står på ett 
litet skär utanför ortens offentliga badplats. Hit kommer 
man via en smal träbro från fastlandet.

På bild 4 ser du ortens närmaste kyrka. Du befinner dig 
i ett landområde där skeppsfart, båtar och kaperi var en av 
de största näringarna. 

På bild 5 ser du det lilla muséumet, som ligger strax 
intill kyrkan du ser på bild 4. Det är ett båtmuseum 
med intressanta utställningsföremål och även intressanta 
föreläsningskvällar.

 Svaret hittar du på sid 29..

Olle Clarin
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Dax att byta motor!

Pålitliga • Kraftfulla
Miljövänliga

Från 9- 440 Hk
Segeldrev - backslag- drev

Yanmar - Dieselmotorer i världsklass

Vi är en av Sveriges
LEDANDE
serviceverkstäder för:

Välkomna
till en riktig

Motorverkstad

Reparationer • Motorbyte
Service • Reservdelar

Konservering

Utombordare 0706-748157 • Inombordare 0708-937755
www.ockeromarinmotor.se

- De vänliga slussvakterna är värda minst halva 
resan.
Det är ett allmänt omdöme bland de som åkt 
Dalslands kanal.
De tänker kanske på 19:e och 20:e slussen. De 
här slussarna har inte fått namn efter den ort där 
de ligger, därför att de inte ligger någonstans. 
Eller, någonstans ligger de ju, men mitt i sko-
gen, långt från civilisationen. Här porlar forsen i 
bakgrunden, fåglarna kvittrar ivrigt och en ekorre 
skuttar snabbt upp i en tall. Men kanalen ligger 
spegelblank. Fåren bräker i bakgrunden. Idyll är 
bara förnamnet.
Här huserar det unga slussvaktarparet Josefin 
Mölnteg och Simon Bjaaland. När vi träffar dem 
har de fullt upp. Åtta båtar är på väg från Bengts-
fors.
- Vi får ta dem i tur och ordning. De flesta har 
inte bråttom och stämningen är gemytlig, säger 
Simon.
Besättningarna morsar på varandra och byter 
några ord med slussvakterna.
Josefin och Simon bor året runt i den lilla 
slussvaktarstugan. Det är en dryg kilometer till 
närmaste riktiga bilväg.
- Det här livet passar oss perfekt, säger Josefin.
- Ingen av oss vill bo i stan. På vintern kan det vis- www.dalslandskanal.se

Josefin och Simon blev förälskade
i varandra och i sina slussar

Josefin och Simon stortrivs vid sina slussar – året runt.

Denna sida är en annons

serligen vara både kallt och rejält med snö, men 
det är lugn och ro. Och när kanalsäsongen drar 
igång kommer alla glada båtturister. Vi kan inte 
ha det bättre.
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    Hovås Askim Båtklubb Hemsida: hovashamnforening.se  •  Plusgiro 172070-5 

Ordförande:  Janerik Dimming   0705 28 20 31 
Vice ordf: P O Lundberg 0706 58 40 02
Kassör: Alf Härsjö              0705 68 20 14 
Sekreterare: Stina Löfgren       0705 28 66 51
Ledamöter: Johan Löfgren  0705 91 28 28

 Bosse Palmås     0708 52 51 01
 Johan Taurell      0708 51 37 05
Revisorer:  Sten Adlersson   0705 59 96 65
Rev.suppl. Kurt Maak          0706 36 70 43
Webansv.: Mikael Lexen 031 322 11 55
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Vid ett välbesökt årsmöte 
den 26 april i Hovås 
Golfkrogs nyrenoverade 

lokaler hölls det sista årsmötet 
i Hovås Hamnförening – och 
det första på 17 år i Hovås 
Askims Båtklubb.  Bakgrunden 
är i korthet att Hovås Askims 
Båtklubb bildades redan 1951 
genom sammanslagning av båt-
klubbarna i Askim och Hovås. 
Den upplöstes vid millennium-
skiftet och ersattes då av Hovås 
Hamnförening med enda upp-
giften att svara för vakthålln-
ingen under sommarsäsongen. 
Många medlemmar har saknat 
flera av de aktiviteter som 
HABK drev och som skulle 
ge medlemmarna en möjlighet 
” att främja båtlivets verksam-
heter, verka för sjösäkerhet, 
god miljö, gott sjömanskap och 
kamratskap samt arbeta för att 
Hovås småbåtshamn är en säker, 
trivsam och välskött hamn där 
såväl båtägare som besökare 
känner sig välkomna till samt 
svara för vakthållning under 
sommarsäsongen” (§ 2 i HABKs 
nya stadgar) Vid Årsmötet 2016 

togs det första beslutet att ombil-
da HHF till HABK och den 26 
april 2017 togs det andra och 
slutliga beslutet – för att redan 
nu gå handlingarna i förväg!

Gripande föredrag
Årsmötet inleddes med att 
ordförande hälsade samtliga 
ca 70 medlemmar välkom-
na och riktade ett extra varmt 
välkommen samt presenter-
ade Sjöräddningssällskapets 
avgående VD Rolf Westerström, 
som varit VD för en av Sveriges 
mest respekterade och välrenom-
merade organisationer i hela 24 
år. Utvecklingen under Rolfs tid 
som VD har minst sagt varit 
remarkabel; från långsamtgående 
stora båtar till en snabbgående 
och smidig modern flotta – en 
investering på 700 MSEK, från 
20 000 medlemmar till dagens 
107 000, från insamlade medel 
på 20 MSEK till 185 MSEK – 
och SSRS svara idag för 84 % av 
all sjöräddning i Sverige, utan en 
enda skattekrona. Men det som 
grep medlemmarna allra mest 
var när Rolf berättade och visade 

en film från Sjöräddningssällska-
pets insattser i Medelhavet under 
den mest intensiva flykting-
katastrofen som Europa upplevt 
i modern tid. Tack vare SSRS 
fristående ställning krävdes det 
bara ett styrelsebeslut, sedan var 
två 12-meters räddningsbåtar på 
trailers med ca 100 frivilliga på 
väg till Grekland. Under en kort 
men oerhört känslomässig period 
räddade Sjöräddningssällskapet 
tillsammans med lokala insatser 
ca 2000 människoliv. Det blev 
också ur utbildningssynpunkt 
en mycket viktig erfarenhet för 
SSRS – en erfarenhet som ytter-
ligare har skärpt skickligheten 
hos dem som var med. Rolf 
avtackades med varma applåder, 
något gott att dricka samt en 
bukett till hustru Betsy, som 
under 24 år säkert saknat sin 
Rolf som alltid ställt upp dagtid 
som kvällstid!

Årsmötesförhandling
Efter en smarrig räkmacka vid-
tog de traditionella årsmötes-
förhandlingarna. I korthet kan 
konstateras att Förvaltnings-

berättelsen, Revisionsberättel-
sen, Resultat- och Balansräknin-
gen godkändes och att styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet. Bud-
geten för 2017 redovisades av 
Kassören, som enligt styrelsen 
innehöll en ökning av årsav-
giften från dagens 100 kr till 
150 kr för 2018. Även detta 
accepterades av medlemmarna. 
Övriga frågor  som behandlades 
var bla frivilliga bidraget för ute-
bliven vakt (kvarstår) , vaktsche-
mat, utmärkning av Fjordebådan 
(tyvärr ingen utmärkning förrän 
sjömätning 2021), bidraget för 
”lysning av hamnen” till SSRS 
på 5000 kr, Grefabs investerings- 
och underhållsplan (när planen 
för 2018 skall planeras kommer 
HABK att kallas till samråd), 
avtalet med Grefab beträffande 
Roderbladet (avtalet uppsagt 
men en tillfredsställande kom-
promisslösning har träffats).

När vi kom fram till val av 
förtroendevalda blev samtliga 
omvalda – om det beror på 
att valberedningen inte funnit 
lämpligare kandidater eller om 
nuvarande styrelse och revisorer 

I förgrunden Tore Glittsjä.längre bak ny- och omvalde ordföranden 
Janerik Dimming.

Tore Glittsjö blev 
första hedermedlem
Vid Hovås Askims Båtklubbs första årsmöte utsågs den mångårige 

hamnkaptenen i Hovås småbåtshamn till hedersmedlem. Tore bör-
jade redan att arbeta i Hovås hamnen 1962 och slutade som hamnkapten 
vid millenniumskiftet. 1974 blev han Grefab-anställd i samband med att 
Göteborg då inkorporerade Askims kommun. Det var många medlemmar 
som tog tillfället i akt att prata gamla minnen med Tore som förärades ett 
diplom – och ett likalydande kommer att pryda vaktstugan.   
    gjort ett hyfsat jobb överlåter 

vi till dig som är medlem att 
avgöra!

Båtlivshuset
Samtliga ca 540 som har en 
båtplats hade innan mötet fått 
en broschyr om det planerade 
Båtlivshuset, som primärt är 
en nytt och ändamålsenligt 
hus för Räddningsstation 
Hovås, men också ett hus för 
HABK och Sjöscouterna att 
använda och trivas i. Men det 
krävs insamling från såväl 
företag och privatpersoner 
och den insats vi förvän-
tar oss från medlemmarna i 
HABK är minst 500 kr per 
år i tre år. Och många bäckar 
små blir…faktiskt 600 000 
kr om alla 400 medlemmar 
totalt under tre år lägger 
sammanlagt minst 1 500 kr. 
Och då får vi tillgång till 
en fantastisk klubblokal där 
vi kan se HABK, tillsam-
mans med SSRS Hovås och 
Sjöscouterna utveckla en 
gemenskap över generation-
sgränserna som kommer att 

uppmärksammans – var så 
säker!

HHF blev HABK
Beslut togs också slutligen 

att omvandla Hovås Hamn-
förening till Hovås Askims 
Båtklubb, med nya stadgar 
och ny verksamhetsinrikt-
ning. När du får detta num-
mer av Roderbladet (23 maj 
om allt går som planerat) 
hade vi vårt första planer-
ingsmöte i går kväll – alla 17 
förtroendevalada och bryg-
gvärdar samlades då i våra 
nya klubblokal hos Hovås 
Golfkrog för att diskutera 
och besluta om aktiviteter 
för ”nya HABK”. Och om 
du har synpunkter och idéer 
om vår gemensamma fram-
tid – tveka inte att kontakta 
någon i styrelsen eller din 
bryggvärd!

Och läs gärna om vår 
första Hedersmedlem i sepa-
rat artikel

Styrelsen HABK    

Hovås Hamnförening blev Hovås Askims Båtklubb

  

Tore Glittsjö
Mångårig Hamnkapten i Hovås småbåtshamn,

gjorde det omöjliga möjligt genom entusiasm, kreativitet och god service.
Tore Glittsjö skapade Göteborgs bästa hamn genom hårt och envist arbete

för oss och generationer framöver att utveckla och vårda.

      

Ett 70-tal medlemmar 
trivdes i vår "nya klubb-
lokal" i Hovås Golfkrog

Rolf Westerström, Sjöräddningssällskapets VD sedan 24 år - 
"Sällskapets uppgift är att rädda människoliv - inte båtar. Nya 
fartyg går alltid att bygga".

Bilder:  
Johan Löfgren
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Antalet stölder och inbrott 
i båtar inom norra His-
ingen har ökat väsentligt 

under inledningen av 2017.  
Båtmotorer, båtutrustning och 
båtelektronik är mycket stöld-
begärliga. Ett dokumenterat bra 
sätt att försvåra för tjuvarna är 
att vi har ha en aktiv båtsamver-
kan mot brott. Behovet av att vi 
håller koll på varandras båtar och 
vad som händer i hamnarna är nu 
större än någonsin. Det handlar 
inte bara om stölder utan även 
om allmän tillsyn av varandras 
båtar, koll av förtöjningar, se till 
så att ett kapell inte lossnat och 
fladdrar i vinden etc.  

För att underlätta kommuni-
kationen mellan båtägarna har 
styrelsen för Båtlaget beslutat 
att använda tjänsterna som till-
handahålls i Coboats. Coboats 
är en "app" som ger möjlighet 
till snabb kommunikation mel-
lan båtägarna, polis med flera. 

"appen" laddas in i telefonen, 
paddan eller i datorn och möjlig-
gör snabb kommunikation just 
när man behöver det som bäst. 
Coboats ska inte förväxlas 
med sociala medier typ Face-
book eller liknande, Coboats är 
utvecklad för att just stödja båt-
samverkan och inget annat. 

Appen Coboats kan laddas ner 
i telefoner med IOS, Android 
eller Windows programvara, 
man kan också ladda in program-
met i sin dator hemma. Coboats 
ger möljlighet att skicka med-
delande till båtgrannen, eller hela 
bryggan eller hela den grupp 
man är med i, man kan också 
skicka ett alarmmeddelande som 
går ut till alla som är anslutna 
tilll Coboats system. 

På Coboats hemsida finns 
utom ordentligt bra instruktioner 
för hur du laddar ner appen eller 
installerar Coboats på din dator. 
Gå in på www.coboats.se så hit-

tar du alla instruktioner, Obser-
vera att det finns mobiltelefoner 
som har Windows programvara, 
och om du har en sån telefon lad-
dar du in programmet på samma 
sätt som du gör på en dator med 
Windows operativsystem. 

När du laddat in appen (pro-
gramvaran) söker du upp 
Torslanda Lagun och skickar en 
ansökan om medlemskap i grup-
pen. Så snart som möjligt kom-
mer administratören för gruppen 
att hantera din ansökan och du 
kommer med i gruppen. Man 
måste inte vara medlem i Båt-
laget för att kunna ingå i grup-
pen, men det är ju alltid trevligt 
om alla som är med i gruppen 
också är medlemmar i Båtlaget, 
så skicka gärna en medlemsan-
sökan till batlaget@minhamn.se 

Om du ser nåt skumt, personer 
som inte verkar ha i Lagunen 
att göra, skicka ett meddelande 
till alla oss i gruppen så att vi 

kan vara extra vaksamma. Du 
kan också skicka allehanda med-
delanden om navigatoriska hin-
der eller annat som kan påverka 
oss fritidsskeppare i och omkring 
vårt område. 

Har du haft påhälsning av tju-
var i din båt så anmäl omedelbart 
till Polisen och ditt försäkrings-
bolag, skicka också ett med-
delande via Coboats app eller 
ett E-mail till i styrelsen så att vi 
kan få en samlad bild av vad som 
pågår i hamnen. 

Det är allas vårt intresse att vi 
ska ha en så lugn, fin och säker 
hamn som möjligt, och hjälps vi 
åt så kan vi åstadkomma detta! 

PS. Du har väl betalt medlems-
avgiften? DS

Styrelsen 

Båtlaget Torslanda Lagun 

www.tjornrunt.se
Stenungsunds Segelsällskap | www.stss.se

 facebook.com/lillatjornrunt | facebook.com/tjornrunt
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Lördag 19 augusti 2017
I år öppnar vi för att segla Tjörn Runt i 
en Cruising-klass, utan mätbrev eller krav 
på medlemskap av klubb som tillhör SSF.
Dags att pröva på kappsegling i trevliga 
former utan hårda krav! Anmälan på
vår webbsida.

Båtsamverkan i Torslanda Lagun 

PROPELLERSERVICE 
HAR FLYTTAT TILL NYA LOKALER I SURTE

Kvarnvägen 3, 445 57 Surte  • Tel: 031-519500  •   www.propellerservice.se  •  info@propellerservice.se

Svenska Kryssarklubben    www.vastkustkretsen.se

Båtfolk lär båtfolk
Förarintyg (från 1200:-) • Kustskepparintyg • Utsjöskepparintyg • Kanalintyg  
Tidvatten • Sjukvård ombord • HLR • Väder för  båtfolk • SRC • LRC • El ombord  
Vårda din dieselmotor • Radarintyg • och många andra utbildningar för dig.

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



Vi har under vintern infört ett nytt 
medlemsregister för att underlätta 
vår administration. Information om 

hur man anmäler sig fanns i stället för 
inbetalningskort i kallelsen till årsmötet. 
Tyvärr har vi betydligt färre betalande i år än 
vanligt. Vi hoppas att du vill fortsätta vara 
medlem! Anmäl dig enligt instruktion på 
hemsidan och här intill. En av förmånerna är 
att få Roderbladet i brevlådan. Detta nummer 
skickas till alla som var medlemmar förra 
året, men i fortsättningen blir det bara till 
medlemmar

Styrelsen håller regelbundet kontakt med 
Grefab på olika nivåer. Det vi har uppfattat är 
att breddning av brygga 6 kommer att påbör-
jas när stensättningen i gamla infarten har 
satt sig tillräckligt. Förhoppningsvis kom-
mer vi att få en toalett ute på Aspholmen. 
Muddring och nya bryggor i inre hamnen 
är redan påbörjat. Vår dialog med Grefab 
om hur investerings- och underhållsbudget 
bör användas fortsätter. Vänd dig till vår 
hamnansvarige Claes Edenberg om du har 
konstruktiva förslag.

Jag var nyligen på ett ordförandemöte  
där vi förutom Grefabs ledning även träf-
fade presidiet (styrelsens ordförande och 
två vice). Det var ett givande möte där flera 
övergripande frågor diskuterades. Det jag 

vill nämna här är gästhamnsfrågan, där både 
ägaren (Göteborgs Stad) och vi i hamn-
föreningen har tryckt på. Grefab har utrett 
dels regelrätt gästhamn med service, dels 
olika upplägg för upplåtelse av enstaka plat-
ser (typ Frihamnsordningen) utan att hitta 
någon lösning. Mitt intryck är att man kanske 
överskattar problemen i vissa fall, men att 
man verkligen har ansträngt sig.

Parkeringssituationen runt Saltholmen är 
ju besvärlig. Parkeringsbolaget har drivit ett 
initiativ för att förbättra situationen för de 
boende. Inom detta har Grefab beslutat att 
vi skall dela parkeringsplatserna i inre ham-
nen med skärgårdsborna i sommar. Under 
perioden 1/6 - 31/8 samnyttjar Grefabs och 
Parkeringsbolagets kunder parkeringsplat-
sen. Under perioderna 15/4 - 31/5 och 1/9 
-31/10 är den enbart för båtägarna.  Jag hop-
pas att båtägarna i inre hamnen fått informa-
tion om detta direkt från Grefab.

Vaktsäsongen har börjat och du hittar 
vaktschemat på vår hemsida. Enligt Polisen 
inom Båtsamverkan (där vi deltar) är det 
mycket tydligt att vaktning radikalt min-
skar stölder och skadegörelse i hamnen. 
Om datum i schemat inte passar så kan du 
byta till vilken dag du vill, anteckna bara i 
pärmen. Vi har nu också ett kodlås till vak-
tlokalen. Om du inte har koden så kan du 

kontakta Claes E. De som deltar i vårt nya 
medlemsregister har fått den via epost.

Vi i styrelsen önskar er alla en härlig 
båtsäsong! 

Magnus Legnehed

Ordförande
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Nya allriskvillkor

Ren avkoppling – med Pantaenius
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Saltholmens Båtägareförening

SBF behöver 
din e-postadress
För att föreningen skall få en effektiv 

medlemshantering behöver du bidra 
genom att meddela din e-mailadress till 
föreningens register. Under förutsättning 
att du har en e-mailadress tar det bara en 
minut att anmäla dig. Klicka på länken 
som du hittar mitt på denna websida:  
www.minhamn.se/sbf Klicka på orden 
"anmäla sig här!". För att du skall kunna 
fortsätta att vara medlem är det nödvän-
digt att du anmäler dig. Om du inte har 
en e-mailadress eller har svårt att komma 
ut på Internet kan du kontakta Claes 
Martinson på telefon 0733 - 48 42 49 
för assistans. Det går bra att smsa om du 
föredrar det.

Viktigt förnya medlemskapet

Hinsholmens bryggväg 30 • 426 79 V. FRÖLUNDA 
E-post: hbf@hinsholmen.se   •  Hemsida: www.hinsholmen.se
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Killingholmens Båtklubb

Som vanligt så var det en 
trogen skara som slöt upp 
på årsmötet. Extra kul i år 

var att det var flera nya medlem-
mar som medverkade. Årsmötet 
visade på en positiv anda, rejäla 
och bra diskussioner och en kon-
struktiv dialog. Styrelsen rap-
porterade att klubben fortsatt är 
välskött har en god ekonomi och 
har ett fortsatt gott medlemsan-
tal. Allt tyder på att vi även 
under 2017 kommer att ha en 
bra anslutning till klubben men 
vi kan alltid bli fler! 

De fokusfrågor som vi har 
jobbat mot skall förhoppnings-
vis lösas. Ny mast. Reparerad 
vågbrytare, ny femknops skylt 
och en fortsatt upprustning av 
bryggorna. Allt tyder på att det 
här kommer att lösa sig och det 
ligger i årets investerings- och 
underhållsbudget från Grefab.

Vi hoppas även att stugan 

kommer att rustas upp och det 
håller vi tummarna för. 

Apropå stugan och rustas upp, 
så noterade vi alla att stugan var 
väldigt varm och mysig. Vi tar 
tillfället i akt att tacka Roger och 
Grefab för de nya elementen. 
Noterade också att toaletter etc 
var bytt, så bra och snabbt gick 
det också, ännu bättre!

Samtidigt så tackar styrelsen 
för de uppslag som kom från 
medlemmarna och de kommer 
att vara med i framtida fokus-
frågor. 

Strax efter årsmötet så hade 
Grefab sitt vårmöte med klub-
barna. I år så hade vi glädjen att 
träffa styrelsen för Grefab, Extra 
roligt var att se på den totala 
bilden. Hur de såg på Grefab 
uppdrag vilka utmaningar etc 
som styrelsen såg framför sig. 
Hur de såg på det totala under-
håll och investeringsbehovet och 

hur mycket som är budgeterat, 
vilket vi lätt då kan översätta 
till investeringar och underhåll 
över tid i ”vår” hamn då i rela-
tion till utgångsläget. Mycket av 
det som sades gör det mycket 
enklare för oss förstå helhets-
bilden och komma med önske-
mål och inlägg vilket i slutändan 
gör att vi tillsammans skapar 
en ännu bättre hamn och ett 
ännu bättre samarbete. Ett av de 
förslagen som hamnarna hade 
vara att de önskade vara med 
i budgeteringsfasen för ”sin” 
hamn. Det här beslutades att så 
skulle det bli eller som Karin 
Fredell skriver. ”Beslutades att 
hamnföreningarnas ordförande 
skall bjudas in till samtal i sam-
band med upprättande av kom-
mande underhålls- och investe-
ringsplan”. Det här tycker vi är 
mycket positivt. 

Vidare diskuterade vi det 

så kallade årshjulet (Löpande 
underhåll och åtgärder som ham-
npersonalen gör i hamnen). Kill-
ingsholmens Båtklubb såg det 
här som ett steg i rätt riktning.  
Samt en massa övriga punkter 
men det ber vi att få återkomma 
till.

Mötesanteckningarna avslu-
tades med att Grefab konsta-
terade att årets underhåll och 
investeringsbudget låg fast. 
Vilket vi uppskattar.

Tyvärr måste vi säga att vi har 
haft ett båtinbrott och vi får hop-
pas att det här är ett undantag. Vi 
ber er alla att fortsätta att vara 
vaksamma.

Vi önskar Er alla en underbar 
sommar och en fortsatt bra vår.

Killingsholmens Båtklubb.
 

Ännu bättre samarbete 
och ännu flera medlemmar

KAPELL & SITTBRUNNSKAPELL
SPRAYHOOD • MARINSÖMNAD

MATTLANGETTERING

www.kapel lteknik.se
0705-92 31  96

www.Propellerteknik.se

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

BESTÄLL I BUTIK, ORDERTELEFON 060-64 17 00, ORDER@HJERTMANS.SE ELLER HJERTMANS.SE
KAMPANJEN GÄLLER PÅ HJERTMANS.SE OCH I VÅRA TIO BUTIKER T.O.M. 30/6 2017

JUNI, JULI & AUGUSTI
Mängder av varor till kampanjpris, se alla kampanjpriser på www.hjertmans.se. 

Tveka inta med att kontakta vår kunniga personal om ni har frågor om era båttillbehör.  
Välkommen in till butik eller www.hjertmans.se 

Digital TV-antenn 
för 12 volt. LTC
Lev inkl fäste och 20m kabel.   

5642-38 (1290 kr)
1190 kr

Kajak 2-personer 
312x91x51cm
Lev inkl pump och paddlar.   7929-502 (1995 kr)

1595 kr

Marin LED-TV, 12V+230V
Med DVD och USB. Lackerade kretskort   

för marin miljö. Fungerar på 11-17V+230V

19” 22”

28”24”

(5630-1908 2490 kr)
2290 kr

5630-2408 (3390 kr)
2395 kr

5630-2208 (2990 kr)
2690kr

5630-2808 (3990 kr)
3390kr

Plotter 7” pekskärm
Vår storsäljare från Garmin,    
enkel och bra funktioner

VHF Lowrance Link-5
Med DSC-D, kanal 16,    
microfon med volymjustering

Kylaggregat Comact 2006
12/24V. För inbyggnad i kylboxar     
upp till ca 80 liter

Kylbox 35 liter, Mobicool
12/24V och 230V. Kompressor  
för låg strömförbrukning

5627-7211 (10490 kr)

GPSMAP 721 xs (lod)

6590kr

5627-7210 (9590 kr)

GPSMAP 721

5990kr

iSUP
Inkl pump, padel och ryggsäck7929-101 (3790 kr)

3.3m, max 115kg

3490kr

7929-99 (3490 kr)

3m, max 95kg

2990kr

5632-788 (1690 kr)
1390kr

4798-6 (4290 kr)
3790kr

4797-35 (4890 kr)
4190 kr

5631-350 (1790 kr)
1490 kr

5631-500 (2090 kr)
1890 kr

VHF Cobra 
Modell HH350.  
Laddas med 12/230V 

VHF Cobra 
HH500. Med Blue-
tooth till mobiltelefon 
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På bilden se du konstverket Neptun, som jag tycker 
är Gottskärs kännemärke. Konstverket visades 
först på världsutställningen i Göteborg 1923. 

Dåvarande ägaren till Gottskärs restaurang Emil Ham-
marberg köpte verket efter utställningen och placerade 
det på en liten klippa i havet. Härmed fick gästerna på 
hans krog ett vackert konstverk som blickfång. 

Bild 1: Nu ser du en översiktsbild av Gottskärs hamn. 
Hamnen drivs sedan 2005 av föreningen Gottskärs 
Hamn då man tog över skötseln från Kungsbacka kom-
mun. Här kan du tanka både bensin och diesel. Det är 
nära till både restaurang och konditori. Tyvärr så orkade 
inte ortens ganska stora mataffär stå emot de större 
matjättarna utan slog igen för några år sedan

Bild 2: Bilden visar Jönssons konditori, som har 
återuppstått efter en viss tids stängning. Många knut-
tar har tidigare haft konditoriet som utflyktsmål vid 
sina glidarträffar. En gång när jag satt och fikade på 
konditoriet, så fick det oväntat besök. En av flottans 
ubåtar gick upp i ytläge utanför hamnen. Luckan öpp-
nades och en gummibåt sattes i sjön. Efter en stund så 
satt 5 tuffa u-båtsmän vid bordet jämte mig och tog sin 
eftermiddagsfika. Kungsbackafjorden är en av de djupa 
fjordarna längs vår västkust.

Bild 3: Konstverket heter Neptun. För några år sedan 
höll verket på att förfalla av tidens tand och snåla 
havsvindar. Men efter åtskilliga diskussioner tog kom-
munens politiker till förnuftet och rustade upp verket.

Bild 4: Det är Onsala kyrka vi ser på bilden. En kyrka 
väl värd att besöka, då Sveriges mest kända kaparkap-
ten (Lars Gathenhielm) och hans hustru Ingela ligger 
begravda här. Nuvarande kyrka är från 1600 talet.

Bild 5: Båten har och har haft stor betydelse på Onsa-
lalandet. Bilden visar utsidan på Onsala båtmuseum. 
Detta är verkligen värt att besöka fast det är säkrast 
att gå in på deras hemsida och kolla deras öppettider. 
Muséumet drivs av frivilliga krafter och här ordnas 
också intressanta föreläsningskvällar.

Olle Clarin

PONTUS BUSCK, BUTIKSSÄLJARE

JOACHIM LINDGREN, SERVICEINGENJÖRULF HERMENIUS, SÄLJARE

CHRISTIAN KÜNDIG, DÄCKMONTÖR

LENNART ZACKRISSON, SJÖKAPTEN

MADELENE STAHBERG, LÄKARSEKRETERARE

NILS-ARNE OLOFSSON, SJÖMAN

INGEMAR KARLSSON, FISKARE

Det här är några av våra 2.000 frivilliga sjö- 
räddare. Till vardags har de ganska vanliga 
jobb och lever som folk gör mest. Men de 
är också välutbildade sjöräddare med upp-
drag att rädda liv. Om larmet går släpper 
de allt och ger sig direkt ut till sjöss – när 
som helst på dygnet och utan ersättning. 
Men trots att de kan det mesta om hav och 
båtar vill du helst inte träffa dem, utom i 

nödfall. Det bästa är ju om de inte behöver 
rycka ut alls. 

Förra året gjorde Sjöräddningssällskapet 
3.280 utryckningar. Vi står för 70 procent av 
all sjöräddning i Sverige, helt utan bidrag 
från staten. Så även om sjöräddarna bjuder 
på sin arbetstid behöver vi få in pengar till 
båtar, utbildning och utrustning. Hjälp oss 
gärna på pg 90 05 00-0. Ett annat bra sätt att 

stödja oss är att bli medlem. Då får du dess-
utom kostnadsfri hjälp om du till exempel 
skulle gå på grund eller få motorstopp. Det 
är vårt sätt att tacka för ditt stöd. 

Och så kan vi ju hoppas på att vi inte 
behöver träffas alltför ofta. 

Läs mer och bli medlem på sjoraddning.se. 
Eller ring oss på 077-579 00 90.

Frivilliga sjöräddare sedan 1907.Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto 
och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

ÅTTA GÖTE-
BORGARE 
DU BARA 
VILL TRÄFFA 
I NÖDFALL.

Plastskador, grundstötning mm
FÖRSÄKRINGSSKADOR

Du hittar oss vid Torslanda Lagun
Välkommen! / Claes Wickström 

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

Rätt svar till hamnfrågan: 
Gottskär på Onsalalandet
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               BÅTAR • MOTORER • DREV • NYINSTALLATION • SERVICE • REPARATIONER

VI ERBJUDER:
•  Reparationer och service  
 på inombordsmotorer
•  Vinterkonservering
•  Drevförvaring, service  
 och reparationer
•  Motorbyten
•  Elektriska installationer  
 och reparationer
•  Försäkringsskador
• Service och reparationer 
 av värmare

Med många år i branschen har 
vi ett stort kontaktnät och kan 
hjälpa till med alla slags båt- och 
motorreparationer.

Snabb, professionell och effek-
tiv service och väl utförda 
arbeten på plats i er hamn 
med vår egen servicebil, eller 
i vår egen verkstad i Björlanda 
Kile.

För offertförslag och mer infor-
mation, kontakta oss via tele-
fon eller besök marinteknikab.
se

TEL: 031-56 11 00

info@marinteknikab.se

Under början av 2017 skickade vi ut 
en anonym enkät via mail till ett 
antal medlemmar i BKH för att få 

mer insikt i och kunna förstå varför så få 
ställer upp på att gå vakt en natt om året. 

Vi ser att det från år till år är ungefär 
samma personer som alltid ställer upp och 
när man frågar dessa varför de går vakt så 
är svaret lika lätt som självklart. Vi gör det 
för att värna våra båtar och om något händer 
min båt när jag inte är här så kan jag förlita 
mig på att det är andra båtmänniskor som vet 
hur det ska vara som reagerar, eller kontaktar 
mig via BKH´s matrikel. 

I enkäten fanns fem frågor 
• Har du ställt upp på bevakning?
• Vilka tycker du ska gå vakt i ham-

nen?
• Anser du att bevakningen är tillräck-

lig i Björlanda Kile?
• Om du ej gick vakt vilken var då 

anledningen?
• BKH administrerar och lägger ner 

mycket tid på att få till en bra bev-
akning, anser du att detta är något vi 
ska fortsätta med?

En stor majoritet anser fortsatt att det är 
båtägarna som ska sköta bevakningen. Men 
det finns även de som anser att Grefab ska 
anlita bevakningsbolag, mestadels för att 
komplettera bevakningen av området som 
helhet, framförallt vintertid. Med de avgifter 
vi har idag anser flera att detta borde ingå i 
den service man kan begära av Grefab.

Gällande deltagandet, stöds vår uppfattning 
att fler borde finna tid för en natt under de 6 
månader vi administrerar bevakningen. Men 
många har ett väldigt stressigt schema och 
betalar hellre än att infinna sig valfri natt 
under denna tid. Man vill även se en utveck-
ling av bevakningen via kameror och grin-
dar för att avskräcka eventuella händelser 
som sker på grund av tillfälle, snarare än 
organiserade tillgrepp. Våra två grindar är 
bevakade dygnet runt med kameror, vilka har 
hjälpt polisen i flera fall. 

Vi vill uppmana alla som hyr ut i andra-
hand att informera om såväl hamnförening 
som bevakningen, då vi inte har tillgång 
till dessa personers uppgifter. Vi vill också 
göra gällande att bevakningen sker en gång 
per båtplats, då det är detta som ligger till 

grund för vår planering. Så oavsett om man 
har båten i sjön eller inte har man möjlighet 
att gå vakt. Någon övre gräns för hur många 
gånger man får gå har vi inte! 

Vi kommer i år att dela ut märkband så 
som förra året till de som gått vakt, dessa är 
i år numrerade av den enkla anledningen att 
vi vill dubbelkolla så våra listor är korrekta. 
Vi får även i år rabatt hos SeaSea och Fladen 
Store. Mer om detta kommer i det mail som 
skickas ut veckan eller veckorna före er 
planerade bevakning och går att läsa under 
Veckobrev inför bevakning på hemsidan. 
Som vanligt hälsas ni välkomna av veckans 
bevakningsansvariga som går igenom ruti_
nerna och svarar på frågor.  

Vi önskar att så många som möjligt kan gå 
vakt i år, enligt mötesbeslut har det beslutats 
att höja bevakningsbidraget för utebliven 
vakt från tidigare 300 kronor till 500 kronor 
under 2017. 

Varmt välkomna till årets be vak ning. 

Styrelsen BKH

Bild: Anders Torwald

Enkät och bevakning

WWW.KNAPEMARIN.SE

Efter en lyckad försäsong söker vi nu ytterligare förmedlings-
uppdrag. Vi har intressenter till bl.a. följande båttyper: 

Segelbåtar: Bavaria, Beneteau, Degerö DS, Dehler, Delphia, Dufour, Elan, 
Hallberg-Rassy, J-Boats, Jeanneau, Linjett, Maxi, Najad, Nauticat, 
Regina af Vindö, X-yachts m.fl.

Motorbåtar: Anytec, Aquador, Forbina, Grand banks, Jeanneau Prestige,  
Nimbus, Nord West, Princess, Ryds, Uttern, Windy m.fl.

VÄXEL TEL. 031-69 77 50 ︱  MAIL: info@knapemarin.se
 ADRESS: Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda/Göteborg (Fiskebäcks Småbåtshamn)

SVERIGES MEST ANLITADE!
min. storlek=30mm

KÖP & SÄLJ DIN BÅT VIA OSS!
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Därför är det enklare att äga 
båt med vår försäkring.

Jag och mina kollegor är inte bara försäkringsexperter, vi är båtfolk också. Själv har jag ägt och renoverat 
båtar i över 30 år. Det ger erfarenheter som kan överföras direkt till våra båtförsäkringar. Ta bara Svedeas 
Allrisk för båt. Den förenklar vid oförutsedda händelser som inte direkt har med båten att göra: som när  
hunden ställer till det ombord, eller om du skulle tappa GPS-plottern överbord. Väljer du vår XL- eller 
XXL-försäkring kostar Allriskförsäkringen inget extra. Jämför oss gärna med andra.

Göran Södergren  
Produktchef Båtförsäkring

Telefon 08-790 03 11 
goran.sodergren@svedea.se

 
Nu får du rabatt  

om du är medlem i  
en båtklubb och  

om du har  
skepparexamen!

Nyhet! 
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