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Hej alla Framare! 
 
Ja, nu har vi börjat ett nytt år 2021, vad som kommer att hända vet ingen?  
Pandemin fortsätter ju att sätta skräck i oss, själv är jag nu tacksam för att jag 
fått båda vaccinsprutorna. Jag hoppas att alla kommer att få sin vaccination 
snarast, för nu är det tyvärr många yngre som blivit smittade och fått det svårt. 
 
Nu får vi se fram emot en förhoppningsvis underbar sommar, utan Corona, och 
att vi kan börja umgås med nära och kära och vänner, och åter få uppleva 
gemenskapen, det har varit ett tufft år för de flesta. 
 
Det skulle vara roligt om verksamheten på Framnäs kan dra igång med 
kappseglingar, fester, möten etc. Vi är några få som jobbar med Jubileums-
tidningen för SS FRAM som fyller 125 år i år. Festaktiviteter i samband med 
detta får skjutas fram till nästa år på grund av smittan som fortfarande 
begränsar oss vid olika sammankomster.  
 
Detta vårnummer av Kostern innehåller ganska lite information om planerade 
aktiviteter enligt ”Kom ihåg”-sidan, vi vet i dagsläget inte så mycket om hur 
smittan sprider sig. 
 
Men Ni kan alltid hålla Er uppdaterade via vår hemsida, där finns allt att läsa 
om vad som händer i Sällskapet, och inte minst alla underbara bilder från 
olika arrangemang.   
 
 

Vi överlämnar härmed vårnumret av KOSTERN, och hoppas på en  
stunds trivsam avkoppling. 
 
En underbar och ljuvlig sommar utan Coronavirus med sol och snälla vindar 
önskar vi från redaktionen.  
 
KOSTERN 
 

Medlemstidning för Segelsällskapets FRAM:s medlemmar 

Redaktionen 
Gerd Lundin  Tel   0730-608701 Gun-Britt Andreasson  0735-950176       
Marita Nilsson        Tel   0705-322828 
  
Manusstopp: Vårnummer  15 april Vinternummer 15 okt 
Adress: SS FRAM, Märlspiksgatan 4 F, 414 57  Göteborg 
Rotundan: Gun-Britt Andreasson och Britt-Marie Åkerman 0707-884750 
Hemsida: Michael Assarsson  www.ssfram.com 

Ansvarig utgivare: Gerd Lundin  gerdkostern@hotmail.com  

    

 

http://www.ssfram.com/
mailto:gerdrotundan@hotmail.com
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MED RESERVATION FÖR FÖRÄNDRINGAR, SE SSF HEMSIDA 
 

Jubileumsseglingar/Framnäsdagen med efterföljande Jubileumsfest är 
framflyttat till den 18 juni 2022 

 

Seglingar  
 
Vårsegling K6      15 maj 
Framnäsvalsen       22 maj 
Räkrundan         5 juni 
SM Smaragd         12-15 aug 
JW-Cup/Kräftköret/Pokalsegling      28-29 aug 
 
 
Seglarskola vecka   26, 27, 31 och 32 
 
 
Festligheter 
 
Pubafton       22 maj    Inställd 
Midsommarfest      25 juni 
Vattenfest         7 aug 
Kräftskiva       28 aug 
Robline Skagen Race       2 sept 
 
 

Arbetsresa      2 oktober 
 
 

Mötesdagar 
 
Gamla Framares Årsmöte      8 maj    Inställt 
Vårmöte       20 maj    TEAMS-möte 
Gamla Framares Höstmöte    18 sept 
Årsmöte       25 nov 
Gamla Framare Lussekaffe    11 dec  Kl 11.00 
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Till att börja med så skulle jag vilja tacka medlemmarna för att jag fått förtroendet att axla 
rollen som ordförande. Det kommer att bli en grannlaga uppgift att ta över den posten 
efter Lennart som gjort ett fantastiskt jobb för föreningen under så många år. Tusen tack 
Lennart, för din insats som ordförande och jag är glad över att du fortfarande finns med 
som ledamot i styrelsen. 
Det är också glädjande är att vi fått in några fler ungdomar i styrelsen och det bådar gott 
för de nästkommande 125 åren.  
 
Äntligen är en ny säsong på gång! En sedvanlig vinter har passerat med allt vad det 
innebär av stormar, snö och minusgrader. Men nu spirar våren, dagarna blir längre och 
solen står allt högre på himlen, temperaturen stiger sakta uppåt även om vi upplever en 
del dippar på vägen. 
Själv har jag sjösatt och gjorde den första vårseglingen upp utefter kusten i början på 
mars. Som vanligt så års så får man vara beredd på skiftande väder. När det är soligt 
och grant så är det bedövande vackert i skärgården om våren. Hela skärgården förefall-
er orörd och pånyttfödd. Allt gammalt är bortspolat och naturen vaknar till liv igen. 
 
Kontrasterna på en vårsegling är påtagliga, vilket vi fick uppleva på Dyrön. På onsdagen 
så gick vi en lång skön promenad kring ön och satt i sittbrunnen och njöt av solen. Livet 
var just så rättvist som man kunde önska sig, det var lättlevt den dagen. På torsdagen 
vaknade vi till ett vinterlandskap, snöstormen Evert hade dragit in över oss under natten. 
Klipporna omkring oss var vita, sittbrunnen var täckt med snö och kajen var snötäckt. 
Det jag hade vaknat av, var något som jag aldrig tidigare blivit väckt av i båten, det var 
snöplogen som körde förbi på gatan ovanför kajen. Lyckligtvis så töade snön bort på 
några timmar och vi kunde fortsätta vår segling på eftermiddagen. 
 

     
 
Än större blir kontrasterna om jag jämför med vår ursprungliga plan för den här våren, vi 
hade egentligen planerat att vara på andra sidan jorden och segla i början av mars. Nya 
Zeeland var målet och planen var att hyra en båt och segla omkring där i en månad, men 
pandemin satte stopp för de planerna. Ingen större skada skedd, Nya Zeeland ligger 
kvar och jag lovar att skriva om det när vi väl kommer oss dit. Nåväl, på vägen söder ut 
passade vi på att ta ett stopp på Framnäs, givetvis sken solen på oss där och genast 
hade man glömt Nya Zeeland. 
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Nu har vi levt i drygt ett år med restriktioner kring Covid vilket på många sätt har påver-
kat oss och vår verksamhet på Framnäs. Förra året blev flera festligheter och seglingar 
inställda och i år har vi tvingats att skjuta fram vårt 125-årsjubileum. Det är förstås tråkigt 
men om vi alla hjälps åt så kan vi med gemensamma krafter och vaccin säkert komma 
tillrätta med pandemin och låta livet återgå till det normala. Det viktiga är att vi alla är 
försiktiga och att vi håller oss friska så att vi kan fortsätta att njuta av livet tillsammans på 
Framnäs. 
 
Styrelsen har arbetat hela vintern med att förbereda den kommande säsongen och det är 
härligt att vara del av en engagerad styrelse med ett gemensamt mål att vårda och ut-
veckla Framnäs. Bredden av olika kompetenser och våra olika kontaktytor kommer väl 
till pass när vi skall lösa de många uppgifter som vi står inför på vår anläggning. Till det 
kommer alla ni eldsjälar bland medlemmarna som gör vistelsen och gemenskapen på 
Framnäs till något magiskt och som man längtar till varje vår. 
 
Ni har säkert läst mina resuméer som vi lägger ut på hemsidan efter varje styrelsemöte. 
Detta gör jag för att jag är övertygad om att transparens och öppenhet är nyckeln till en 
bra gemenskap i en förening. Med det sagt så skulle jag också vilja uppmana er till att 
vara kritiska till rykten som ni hör om Framnäs. Om ni hör något som verkar osannolikt 
eller felaktigt så kontakta mig eller någon annan i styrelsen för att kontrollera sanningen i 
ryktena ni hört, innan ni sprider ryktet vidare. Alla större o viktiga beslut som vi fattar i 
styrelsen kommer ni att kunna läsa om i resuméerna från styrelsemötena, och står in-
formationen med där, så är den med stor sannolikhet inte sann. 
 
Vi ses på Framnäs i sommar. 
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Styrelse och funktionärer i Segelsällskapet FRAM 2021 

 

Styrelsen 
Ordförande Göran Andreasson 073-528 80 28  
Vice Ordförande Ellinor Hastler  070-425 23 36 
Kassör Stina Eriksson 073-725 10 02 
Sekreterare Margareta Mattsson 031-52 71 30 
Vice Sekreterare/Klubbm. Irén Blomberg 070-722 26 59 
Uppbördsman/Klubbm. Marita Nilsson 070-273 74 52 
Intendent Roland Nilsson  076-833 10 20 
Utbildningsansvarig Elin Öberg 072-368 80 26 
Kappseglingsansv. Dennis Olsson 070-673 33 02 
Hamnkapten Vakant  
Ledamot Lennart Börjesson 031-29 15 52  
Junioransvarig Andreas Landahl 073-245 84 39  
Sponsorsansv./Suppl. Leif Thornström 0322-67 11 10  
Suppleant Frida Johansson 073-077 07 30 
Suppleant Gun-Britt Andreasson 073-595 0176 
 

Kappseglingskommitté     Juniorkommitté 
Dennis Olsson   Seglingsansvarig   Andreas Landahl   Junioransvarig 
Göran Andreasson     Ida Börjesson 
Royne Moberg     Johannes Börjesson 
Mats Viding      Ella Van de Voort 
Lars Himiläinen     Frida Johansson 
Ingemar Fredriksson     Elin Öberg 
Eva Linde     Kajsa Hastler 
Percy Andersson     Royne Moberg 
Jessica Thornström 
 

Teknisk kommitté, Segelmätare  Säkerhetschef    
Percy Andersson     Seglingsansvarig är    
Göran Hastler      säkerhetsansvarig. 
 

Sponsorsansvarig      Prisinköpare 

Leif Thornström      Dennis Olsson 
Roy Thornström      
 

Revisorer 
Ledamot/Sammank. Lilian Nilsson 
Ledamot   Marita (Freja) Nilsson 
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Valberedning     

Jessica Thornström/Sammank    
Marie Hedberg     
Eva Linde        
 

Framnäsgruppen      
Roland Nilsson Intendent/Sammank.  
Lisa Blomberg  Biträdande Intendent 
Royne Moberg    
Gert Ullberg    
Johannes Börjesson       
Göran Hastler 
Leif Thornström 
 

Redaktionskommitté        
Gerd Lundin    gerdkostern@hotmail.com 
Gun-Britt Andreasson  gbk.andreasson@hotmail.com  
Marita Nilsson   eriksdotter@hotmail.se 
 

Webbansvarig 
Michael Assarsson  www.ssfram.com 

mailto:gerdkostern@hotmail.com
mailto:gbk.andreasson@hotmail.com
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Nya certifikat 
Okt 2020 –mars 2021 

 
 Cert.nr Båtnamn Båttyp  Ägare  
 61  Copy II  J11 S109  Jan Borsing 
 169  Klara  Bavaria 30  Jerry o Marianne Nilsson 
 144  Turi   Allegro 27  Lars Gustafsson 
 168  Majsan  Malö 50  Pär Meiling 
 108  Anna  Albin Cumulus  Jimmy Donnerby 
 226  Vifie  Najad 360  Mats Petersson 
 85  Clupea  K38   Hans Olav Haglund 
 10  Charlotta Omega 36  Hans Wendeberg 
 2    Jeanneau Leader 805 Ulf Bengtsson 
 3  Kajsa  Passad   Oscar Egero 
 

******************************************************************’ 

Framtidsfonden 
  

Ny fond från 1/10 2014 
Totalt mars 2021 från start 35.051 kr 

 

*********************************************************** 

 
Du har väl inte glömt att betala din  

Medlemsavgift för 2021 
Förfallodag 1 mars 2021 

Segelsällskapet FramPlusgiro 43 132-0 

 
   Avgift för: 
   Seniorer per person 250 kr 
   Familj 500 kr 
   Junior – barn upp till 25 år 75 kr 
   Båtavgift 50 kr 
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Seglarskolan 2021 
 
Är du intresserad av att lära dig segla, träffa nya vänner och ha massor med kul ute på 
havet? Skynda dig då att gå in på ssfram.com och anmäl dig innan platserna tar slut! För 
med all juniorverksamhet som dragits igång de senaste åren, verkar seglarskolan locka 
fler deltagare än någonsin! 
 
Under sommaren bedriver vi seglarskola under fyra veckor där vi går igenom allt från 
sjövett och knopar till hur du på bästa sätt tar dig fram över havet och vårt mål är att alla 
ska få chansen att prova på segling då vi vet att de flesta som börjat segla aldrig vill sluta 
igen. 
 
Kostnad för en veckas seglarskola är 1.700 kronor. 
 
I priset ingår: 

> 5 dagars utbildning i jollesegling 

> Lunch och frukt 

> Medlemskap i Segelsällskapet Fram 

> Diplom och plakett 

> Seglarskolorna hålls vecka 26, 27, 31 och 32. 

>  

> Alla barn och ungdomar över 8 år är välkomna att delta och vi anpassar utbild-
ningen så att den ska passa alla! 

>  

> Vi ses väl i sommar? 

>  

        
 



RESERVATION - OM INTE PANDEMIEN STÄLLER TILL DET
Jubileumskväll på Framnäs rotunda torsdagen den 2  sept.

Planen för jubileumsracet är att vi har en fest på rotundan på torsdagskvällen,
på fredag morgon startar racet från Framnäs.

På torsdag blir det levande musik och möjligheter till dans om du känner för det.
Öl  serveras till självkostnadspris

Det är en orkester som spelar 70-80 och 90-talsmusik.

Förhöjd startavgift till 450,-som inkluderar hamburgare på jubileet
Start från Framnäs på fredag kl 10.00 (med skepparmöte kl 9.00)

målgång i Kalvsund på söndag.
På lördag umgås vi, diskuterar racet, njuter av Skagens
atmosfär, kl 15 är det ”First giving price” med mycket

nyttopriser, efter vila vänter ”Skagen by night”.
Racet tillbaka på söndag startar kl:10:00.

Skepparmöte 9.00 på söndag

och

 RO
B

LIN
E SKAGEN RAC

E SS FRAM

3-5 september 2021
anmälan på SS Fram´ hemsida

http://ssfram.com

LITE TÄVLINGSFAKTA 
2 klasser: ”shorthanded” samt SRS

Båt skall vara utrustad enligt särskild lista
som annonseras på http://ssfram.com

Livflotte ej krav.
Giltigt SRS brev erfordras för de båtar 

som inte finns i SRS-förteckningen
Programmet delas ut på skepparmötet 
Varje skeppare ansvarar för båtens och 

besättningens utrustning.

TOTAL PRICE 
Prisutdelning sammanräknat har vi en torsdagskväll i oktober.

Vandringspris till 1:a båt samt priser till 1,2,3 i bägge klasserna,
nyttopriser till samtliga deltagare.

2021
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Styrelsemöte med SKBF 2021-04-06 
Telefonmöte på grund av pågående pandemi. 
 
Närvarande: Erik Lithander, Johan Falk, Anders Jalakas, Royne Moberg 
 
§ 1 Mötets öppnande Erik Lithander hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 
§ 2 Beslutsförhet Vi är beslutföra. 

 
§ 3 Justerare Johan Falk valdes till justeringsman. 

 
§ 4 Föregående protokoll och 
anteckningar VU-möte 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom, samt anteckningar 
från senaste VU-mötet. Allegroförbundet är ej kontaktat. 
 

§ 5 Ekonomirapport inklusive 
dagens saldo 

Kassan för dagen: 15 455,89 kr. 
1 000 kr/år fonderas till SKBF:s 100-årsjubileum. 
 

§ 6 Medlemsmatrikeln Medlemmarna är 32 st till antalet. Sen förra året har nya 
medlemmar tillkommit, men tyvärr har två gått bort. 
 

§ 7 Kosterdagarna 2021 samt 
övriga seglingsaktiviteter 

Kosterdagarna 2021 planeras till helgen 28 - 29/8. Seglas på 
Framnäs, delvis tillsammans med SS Frams kappseglingar. 
Royne Moberg och Ingemar Fredriksson hjälper till som extra 
funktionärer. Preliminärt seglas Kosterpokalen som 
distanssegling på lördagen. Ägirskölden som bankappsegling 
på söndagen. Tillresta båtar behöver ha tillgång till reserverade 
platser. Anmälan enl. särskild inbjudan i tidningen Kostern. 
Startavgiften beslutades till 25 kr och betalas med Swish. 
 
Julleseglingarna i Mollösund seglas i början av juli. Oklart om 
pandemin förhindrar arrangemanget. Anders Jalakas kollar. 
 

§ 8 Framtiden för förbundet Det finns ett stort intresse för kosterbåten men föreningsformen 
kan utvecklas. Att få med Allegroförbundet är ett exempel. 
 

§ 9 Övriga frågor En extra Seglardag planeras i samband med Kosterdagarna. 
 

§ 10 Nästa styrelsemöte Nästa ordinarie möte i oktober. Formen bestäms av pandemin. 
 

§ 11 Mötets avslutande. Erik Lithander tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet Anders Jalakas 
 

 
 
                                 Justerare: Johan Falk 

  
 



 

12 
 

            
SS Fram 

  

               

     
 

 
 
 
 
 

INBJUDAN TILL KOSTERBÅTSDAGARNA 
28–29 AUGUSTI 2021 

 
Med reservation för ev. förändringar, se SS Frams hemsida 

 
 
Välkomna till Framnäs och Kosterbåtsdagarna 2021!  
 
Seglingarna om Kosterpokalen, Ägirskölden och Regelpokalen arrangeras i samband 
med SS Fram:s Kräftköret. 
 
Villkor att deltaga 
Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten 
till sin nationella myndighet. 
 
Båt skall vara ansvarsförsäkrad. 
 
Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den ar-
rangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon 
råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan. 
 
Anmälan 

Anmälan senast 2021-07-31 till: kostervastan22@gmail.com 
 
Anmälningsavgift: 25 SEK. Bankgiro 340–5909, alt. Swish vid rorsmansmötet. 
 
Anmälan skall innehålla uppgifter om: 

 Ansvarig tävlande  
 Båttyp och båtnummer. Ex K6 nr XX, K25 nr XX 
 Segelnummer  
 E-post och mobilnr till ansvarig tävlande 

 
Seglingarna genomförs endast om minst fem båtar totalt (K6 + Regelbåtar) finns an-
mälda vid anmälningstidens utgång. 
 
Registrering 
Lördag 2021-08-28, kl. 08:00-08:30. Expeditionen SS Fram, Framnäs. 
 
Seglingsföreskrifter 
Delas ut i samband med registrering. 
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Samtliga seglingar räknas. 
 
Priser 
Vandringspriser. Två priser vid upp till 8 startande. Tre vid 9, eller fler.

 

 
Program 

 
Lördag  
Ägirskölden för K6: 3 kortbaneseglingar (kryss - läns) utanför tribunen på Björköfjorden.

 

Regelpokalen för Regelkostrar: skärgårdsbana enligt anslag. 
Rorsmansmöte 9.30. Första start ca 11.00. 
 
Söndag  
Kosterpokalen för K6: skärgårdsbana ca 14 NM. 
Regelpokalen för Regelkostrar: skärgårdsbana ca 14 NM. 
Första start ca 11.00. 
 
 
ALLA KOSTERBÅTSEGLARARE HÄLSAS VÄLKOMNA TILL FRAMNÄS ! 

 
Styrelsen SKBF. 

Lågpoängsystem, KSR App A4
Poängberäkning
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SEGLINGSINFORMATION 2021 
 
MED RESERVATION FÖR FÖRÄNDRINGAR, SE SS FRAM HEMSIDA 
 
 
 
15 maj Vårsegling  Ansvariga: Göran, Percy, Eva, Mats, Jessica, Royne, Ingemar, 
           Dennis 
Klass; K6  
Ingår i K6-cup 
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com eller på plats 
Anmälningsavgift; 150 kr  
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren 
Exp öppnar kl 09.00 
Rorsmansmöte kl 09.30 
1:a start kl 11.00 
 
 
22 maj Framnäsvalsen + YKING Cup: Ansvariga: Göran, Mats, Percy, Eva, Dennis  
Klass; SRS kölbåt, K6,  
Ingår i KM, K6-cup  
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com eller på plats 
Anmälningsavgift; 150 kr 
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren 
Exp öppnar kl 09.00 
Rorsmansmöte kl 09.30 
1:a start kl 11.00 
 
 
5 juni Räkrundan  Ansvariga: Dennis, Göran, Royne, Ingemar  
Klass; SRS kölbåt, K6 
Ingår i KM, K6-cuper 
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com eller på plats 
Anmälningsavgift; 150 kr 
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren 
Exp öppnar kl 09.00 
Rorsmansmöte kl 09.30 
1:a start kl 11.00 
 
 
19 juni Jubileumssegling är framflyttad till 18 juni 2022. 
 
 
 

http://www.ssfram.com/
http://www.ssfram.com/
http://www.ssfram.com/
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12-15 augusti SM Smaragd   Ansvariga: Mats, Göran, Andreas, Mikael; Johan,  
        Percy, Royne, Ingemar, Dennis 
Klass;,  
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com eller på plats 
Anmälningsavgift;  
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren 
Exp öppnar 
Rorsmansmöte kl  
 
 
28-29 augusti JW cup/Kräftköret/Pokalsegling  Ansvariga: Jessica, Royne, Lasse  
           Ingemar 
Klass; Jollar/RS Tera/RS Feva/SRS Kölbåt/K6 
Ingår i KM, K6-cup  
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com eller på plats 
Anmälningsavgift; 40 kr/60 kr/150 kr  
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren 
Exp öppnar kl 09.00 
Rorsmansmöte kl 09.30 
1:a start kl 11.00 
 
 
2-5 sept Robline Skagen Race Ansvariga: Roger, Dennis, Göran, Mats, mfl. 
Start; Framnäs 
Målgång; Framnäs 
Anmälan; På hemsidan www.ssfram.com 
Anmälningsavgift; 450 kr 
Betalning till postgiro 43132-0, eller kontant till tävlingssekreteraren 
Exp öppnar kl 08.30 
Rorsmansmöte kl 09.00 
1:a start kl 10.00 
OBS!! Start och Målgång på Framnäs 
 
 
 
Tävlingsledaren/Seglingsledare ansvarar för att det finns funktionärer till respektive 
segling. 
Funktionärerna samlas minst 30 min innan expeditionen öppnas. 
 
 

http://www.ssfram.com/
http://www.ssfram.com/
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Arbetsresan den 10 april 
 
Vi var 54 Goa Framare som kom ut till vår klubbholme denna blåsiga lördag, alla hade med sig 
egen matsäck vi stod för kaffet. 
Vi delade upp oss i olika arbetslag och vi började genomföra de uppgifter som vi tilldelats. 
Jolleslipen är en tung rackare att få på plats, men nu är den där. Flytbryggan är också 
iordningställd och Juniorstugan är tömd på alla båtar som vi vinterförvarat där. 
Vi hade fått ut virke för utbyggnaden av Juniorstugan, virket finns nu på plats nere vid  
Juniorstugan.  
Det finns tankar om en ny jolleslip, har du funderingar, kontakta Andreas Landahl 
eller styrelsen. 
Bojar är på plats, gänget kämpade på som vanligt, blött, blåsigt och kallt.  
Bryggor vid Cementplan är nu redo för en ny sommar.  
Sommarmöblerna som fanns inställda i Maria Resö är nu på plats och klara för sköna  
sommardagar. 
Vi fick byta ut tre trasiga flaggstångsknoppar när vi satte upp linorna som vi på grund av 
stöldrisk tog ner i höstas. 
Brandsläckarna, stegarna och vattenslangarna även de är på plats. 
Arbetet under Rotundan med att leda bort vatten påbörjades, vi kommer att  
fortsätta under 2021- 
Vi började att byta ut de gamla elstolpar, mot nya elstolpar på bryggorna i smutta, alla elstolpar 
runt vår bryggor kommer att bytas ut under hand 2021. 
 
Tack ALLA som kom. 
Roland Nilsson/Intendent 
 
********************************************************************************* 

SOPHANTERING 

  
 

Ingenting får bara läggas vid Containern. 
Det du har tagit ut eller sorterat bort får du ta med dig hem igen. 

Det blir kostnader för föreningen att transportera bort andras grejer. 
Styrelsen 
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Maneter – Havens tysta urinvånare 
 

Så här inför den stundande bad och sommarsäsongen väntar en ständigt återkommande 
plåga, nämligen maneter. Alla som någon gång bränt sig på dess tentakler vet hur 
smärtsamt det kan kännas 

Maneten är ett nässeldjur och dess gift är således ett nässelgift, som i extremaste form 
kan vara dödligt. 

Maneter har funnits på jorden i åtminstone 500 millioner år. De är utan tvekan en av vår 
planets äldsta invånare. Dess vetenskapliga namn är Scyphozoer. De lever sällan längre 
än tre månader, några få arter kan bli ungefär ett år gamla. 

Runt Grönlands kust lever den arktiska maneten, Cyanea Arctica. 
Den kan nå en storlek av 2,5 meter i diameter. Med uppemot 40 M 
långa tentakler, den är tillräckligt giftig för att ”bränna” ihjäl en 
människa, som tur är inte så vanligt förekommande då arktiska 
vatten knappast inbjuder till några bad. 

Till er som tycker om att semestra på Kanarieöarna, var gärna lite 
observanta på den portugisiska Örlogsmaneten, den trivs i Atlan-
ten runt de kanariska öarna. 

Rhopilenmaneten ses som en kulinarisk läckerhet på det ja-
panska matbordet. 

Runt de japanska öarna finns världens största manet. Nomura-
maneten, den kan väga uppemot 220 kg havet. 

 

Maneterna är tyvärr kanske en av de mest förbisedda invånarna i havet. De har natur-
ligtvis en betydelse i ekosystemet. Även om vi långt ifrån vet allt om dess egentliga 
funktion. På vissa håll i världen utgör dom dessvärre ett stort problem med fiskeri-
näringen. Vissa år kan dom samlas i ofattbara mängder på en och samma plats. 

Dessa både vackra och dödligt skrämmande varelser saknar både hjärta, hjärna, and-
ningsorgan samt ett centralt nervsystem. Ändå existerar de som en levande organism 
trots att de består av 98 % vatten. 

 

 



 

19 
 

            
SS Fram 

  

               

     
 

 

 

I våra svenska vatten har vi egentligen bara tre inhemska arter: Den blå 
ofarliga Öronmaneten, samt två arter av Brännmanet. Dessa är inte 
dödligt giftiga som tur är, men ändå, de är tillräckligt obehagliga för att 
vi bör undvika en närmare kontakt. 

På senare år har vi fått in en del invasiva arter i våra vatten, vilket naturligtvis inte är bra. 
Det är arter som normalt hör hemma i Västra Atlanten. Troligtvis har de följt med ballast-
vatten som handelsfartygen spolat ut. 

En av dessa ovälkomna maneter är Kammaneten (som för övrigt anses 
vara jordens äldsta djur). En enda Kammanet kan ge upphov till 12000 
nya maneter inom loppet av en vecka. Då den i huvudsak lever på 
fiskägg, utgör den ett allvarligt hot mot sill-beståndet, på grund av sin 
glupskhet kallas den ibland för Mördarmanet.  

En annan art som börjat etablera sig på Västkusten är Klämmaneten, inte större än en 
tumnagel, som väl är, funnen på bara några få platser än så länge. 

Utanför den Australienska och Indiska kusten finns den fruktade Kub-
maneten, Chironex, med ett gift tillräckligt för att döda 60 personer inom 
loppet av 4 minuter. Kubmaneten går även under namnet Havsgeting, 
den dödar årligen c:a 200 människor. 

Den i särklass giftigaste maneten är Irukandjimaneten, återfinns utanför 
Australiens Ostkust. 

Våra två inhemska Brännmaneter är ju gudskelov inte död-
liga även om det är obehagligt att bränna sig på dom. En 
liten tröst i sammanhanget är att dom inte trivs när vatten-
temperaturen överstiger 20 grader Celsius. Då går dom ner 
på djupare vatten där temperaturen är lite lägre. 

 

Om någon trots allt skulle bränna sig i sommar, kontakta gärna mig så ska jag lämna 
några goda råd, samt en gång för alla avliva vissa myter som tvärtom kan förvärra smär-
torna. 

En dykare är inte ledig för han är upptagen. 

Lasse i ALBA 
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Bengt Åkerman  
 
Min och mina syskons kärleksfulla Pappa, Mammas man, en bror, någras kusin och mångas vän, 
Allas vår Bengt Åkerman har nu revat sina segel för att långsamt driva ut i våra minnens ocean-
er.  
Bengt hade en stor kärlek och aptit till livet och då inte minst seglingen där fick familj med flera 
dela sin tid med Bengt.  
Bengt var en nyfiken man, han provade gärna på allt över och under hav och land, det var 
segling, dykning, utförsåkning, vandring, cykling, tältande och campande, mat och dryck. Bengt 
älskade verkligen friluftsliv och då inte minst seglingen som han alltid kom tillbaka till. Sista 
gången Bengt Seglade var i maj 2018 på vår båt Sally. Då var Bengt märkt av sitt livsöde, sina 
strokes och hade inte alltid talet och kraften med sig i sina steg och rörelser, likväl njöt han av 
att segla.  
Bengt Åkerman kom värden i mitten av andra världskriget, 1941 föddes han och växte upp med 
pappa Lennart och mamma Anna och lilla systern Kerstin i Bagaregården.  
Bengt hade under hela sitt liv ett nära band till vännen och kusinen Erik Benjaminsson, dessa 
unga herrar gjorde mycket tillsammans. Umgicks man med dem var de inte alltid överens om 
när var och hur, detta till trotts hade de ändå en nära på outslitlig relation till varandra livet ut.  
Bengt och Erik köpte sin första julle 1955 då var Bengt 14 år gammal, där påbörjade Bengt en av 
sina livslånga kärlekssagor, den som handlade om seglingen. Vi vill minnas att Bengt och Erik 
fixade och donade med denna julle, ruffade den mm. För att sedan segla skärgården upp och 
ned, många gånger hamnade de självklart på Framnäs.  
Kappsegling var något som låg Bengt varmt om hjärtat. Den andra stora kärleken var Britt Marie 
som dansade in i Bengts liv på Borås Folkpark 1965. Britt Marie har tålmodigt och kärleksfullt 
stått vid Bengt sida livet genom. De gifte sig 1967 och fick 3 barn tillsammans Mats -68, Anders -
69 och sedan Karin -76.  
För att ge familjen ett bra familjeliv och ett bra boende flyttade familjen till Gråbo 1971.  
2017 lämnade Bengt och Britt Marie Gråbo och flyttade till Hisingen.  
Bengt var en mycket engagerad pappa som gjorde allt han kunde för sin familj. Det var skidtur-
er, alperna, vilda cykelturer med korvgrillning och tältande som senare blev ett stort camping-
intresse.  
När vi barn blev äldre drog det allt hårdare i Bengts seglingstarm och en Mirrorjolle vid namn 
Miss Splach från 1968 inskaffades detta skede runt 1980. Bengt sa alltid att Mirrorn var en fan-
tastisk båt, den hade allt, storsegel, fock och en liten spinnaker, den gick att segla ensam, den 
gick att ro, man kunde till och med sätta en aktersnurra på den. Denna båt blev sedan en 
följeslagare likt ett husdjur, den var med vart vi än for i vårt avlånga land och utomlands.  
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Bengt sin vana trogen engagerade sig i Lerums segelsällskap och deltog i alla tänkbara seglingar, 
det var allt ifrån poängseglingar på Aspen till SM i Hudiksvall och mycket mera. Det var inte all-
tid så lätt med gastar, varför nära på alla i vår släkt och många vänner har fått göra ett antal 
timmar på Mirrorns hårda, obekväma däck av plyfaskivor.  
Denna jolle kom att finnas i vår familj till 2020.  
1999 Återvände Bengt, Britt Mari och självklart Miss Splach till Framnäs, dock med husvagn.   
Bengt blev delägare i K6-an Gatt 2004, med denna båt kappseglades det återigen. Bengt och 
Erik Benjaminsson seglade också tillsammans på Sparta ibland där de deltog i kappseglingar 
tillsammans med många andra kompisar ifrån Framnäs.  
Vid jubileumsseglingen i Långedrag 2012 blev det rörigt för Bengt, stackars Inger Henningsson 
som ställt upp som gast, visste självklart inte det då, Bengt rörde till det och började segla åt fel 
håll mitt i seglingen. Bengt hade drabbats av det som sedan skulle bli hans livsöde, en stroke. 
Inger var en sann hjältinna där hon starkt stöttade Bengt i seglingen, ovetandes om Bengts till-
stånd, de placerade sig trots allt på fjärde plats. Tillbaka på Framnäs lyckades de sedan med as-
sistans från vänner lägga till Gatt tryggt i hamnen.   
Själv fick jag mer än gärna gasta Bengt, vilket jag gjorde mycket under min uppväxt och som tur 
var även på en av hans sista kappseglingar 2015. Vi hade en fin segling och gjorde en del spän-
nande vägval, men tyvärr som det så ofta är med segling var inte resultat i paritet med förvänt-
ningar. Efter sista rundningen insåg jag att vi låg näst sist och sa jag förtvivlat till Bengt ”hur gör 
vi nu, vi ligger nästan sist?” Då sa pappa Bengt lugnt och stilla, ”ja, vi får väl segla” och det 
gjorde vi. Vi höll skoten lätt i hand och följde vinden känslosamt med roder och skot, vi seglade 
förbi minst två båtar vilket var riktig bra med tanke på antal startande båtar och var inte längre 
bland de sista över mållinjen den gången.” Ja, vi får väl segla” är för mig därefter ett av Bengts 
bevingade ord.  
2012 fick Bengt och Britt Marie ett rum i Rotundan på Framnäs där de kunde tillbringa sina sista 
somrar tillsammans och göra det med och bland sina bästa vänner. Många med mig gladdes åt 
att husvagnen på berget försvann. Bengt gillade verkligen att berätta om Framnäs, var man ny-
komling och mötte Bengt så fick man med fördel ta del av honom som guide, framförande 
Framnäs historia.    
Vi är många som mött Bengt genom hans år i livet, en del bra och en del dåligt som i de flesta 
livs historier. Jag minns en levnadsglad Pappa som gärna gjorde det lilla extra och ibland lite för 
mycket extra för andra och glömde nära på sina nära och kära. Han älskade livet, människorna, 
seglingen, maten och drycken.  
Vår Bengt saknas oss i våra liv, han seglar dock vidare i våra minnens oceaner så som vi vill min-
nas honom.  
 
Mats Åkerman 
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 Roy Forsman har lämnat oss 
 
Roy kom till SSF i slutet av 60-talet, som gast åt Åke Bergman i K6 nr 44 Tejst. De var 
arbetskamrater på Stens Glasmästeri. 
 
Roy köpte Tejst av Åke och kappseglade sedan i egen båt framöver. 
Han var den enda K6-an som hade utombordare med sig och han kallade den för 
Skammen. Den gömdes snabbt ner i bänken när den inte användes. 
Vi i de övriga K6-orna var dock väldigt glada och tacksamma att bli indragna till Salthol-
men av Roy med Skammen när det var bleket. 
 
Sam Berman bjöd med Agneta till Roys båt vid ett tillfälle och Roy impade med att dyka 
ner och hämta upp en hummer till henne. Efter detta slog de sina påsar ihop. 
 
I början av 70-talet bytte Roy och Agneta K6an mot Borsings K25 nr 16, Neta som har 
varit med sedan dess.  
 
Barnen Linda Ted och Joel kom efterhand. 
 
Roy var alltid mycket gladlynt och mysig och vi har många härliga seglingsminnen med  
bl a grill- och sångkvällar, dykning och fiske. 
Han har varit en självklar del av våra liv sedan K6 tiden och vi är mycket glada att ha 
haft honom som vän. Vi kommer att sakna hans lite hesa skratt och värme. Vi känner 
varmt med Agneta idag. 
 
Monica och Kurt i s/y Horisont 
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Vårmöte 
 

Torsdag den 20 maj kl 18:30  
 

 

Från klockan 18:15 kommer den digitala mötesplatsen TEAMS att öppna 
för ”mingel” och möjlighet ges för test av chatt- och mikrofonfunktioner.  
 
Alla som anmält sig till mötet kommer att få en kalenderinbjudan till sin 
e-post med en länk för att ansluta till mötet.  
 
För att delta i mötet ska du senast 13 maj, anmäla ditt deltagande via 
mail till: janomaggan@gmail.com  
 
För mer information se PDF-fil på SS FRAMs hemsida.  
 
 

VÄLKOMMEN 

mailto:janomaggan@gmail.com


Tillsammans skapar vi 
Sveriges bästa båtförsäkringar

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av 

riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi 

det svenska båtlivet.

010-490 49 00dygnet runt

Svenska Sjö ägs av båtägarorganisationerna 
och som medlem i en båtklubb, ansluten 
till Svenska Båtunionen, är du en av våra 
delägare. 

Det ger dig direkta fördelar som lägre premie,  
mer omfattande villkor som du dessutom kan vara 
med och påverka. Du har även möjlighet till resultat-
bonus om du har din båt försäkrad hos oss.

Genom Svenska Sjö och din båtklubb har du också  
en olycksfallsförsäkring som gäller när du vistas  
på din båtklubb, på klubbens hemmavatten eller 
deltar i en aktivitet anordnad av klubben, som 
till  exempel sjösättning. Försäkringen ingår i din 
medlemsavgift.

6 skäl att välja Svenska Sjö
1. Du får mer trygghet med omfattande  

villkor och båtkunnig personal
2. Du får lägre premier
3. Du får lägre självrisk vid skadefrihet,  

du kan t.o.m. få noll i stöldsjälvrisk om din  
båtklubb vidtagit stöldförebyggande åtgärder

4. Du får resultatbonus på överskottet
5. Du stödjer din båtklubb
6. Du kan vara med och påverka

Försäkringarna för dig som klubbmedlem är Hel 
medlem och Hel Plus medlem. Det är viktigt att du 
fyller i namnet på din båtklubb. Du får 10 % rabatt 
plus att din klubb då får 100 kr av oss om du tecknar 
försäkringen.
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Den bohusländska 
entypskostern

Sid 25 - 27

Fjärholmen

Sid 17

Vad Framnäs betyder
för mig

Sid 10

Foto: Johnny Wiktorsson
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