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Hej Klubbvänner! 
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 Svenska Sjö 

 
 

 



Väderöarnas Båtsällskaps Klubbstuga 
Vår fina och välbesökta klubbstuga som ligger med utsikt ut över sundet i 

Hamburgsund har ett fullt utrustat kök. Lokalen har sittplatser för 48 personer och 

lämpar sig lika bra till bröllop/fest, som till kurser och konferens. 

 

Vårat nya kök är utrustad med porslin, glas, kaffekoppar, bestick och helt nya 

vitvaror. Här finner du dubbla kylskåp, frys, induktionsspis, mikrovågsugn, dubbla 

kaffebryggare och industridiskmaskin. 

Stugan är även utrustad med städutrustning så att ni snabbt och lätt kan lämna den i 

det skick ni övertog stugan i. 

 

Det går att hyra datorprojektor och ljudanläggning. 

I anslutning till klubbstugan finns en stor nybyggd altan med utsikt över sundet. 

 

Välkommen att kontakta någon av våra stugvärdar för bokning eller frågor. 

Prislista 2019 

Måndag till torsdag:    450 kr/dag  
Fredag:    650 kr  
Lördag (till efterföljande dag kl.12.00):  850 kr  
Söndag:     550 kr  
 
Tillgång från kl 18.00 kvällen före hyrd dag:  100 kr  

(Förutsätter att stugan är ledig) 
 
 

Medlemsrabatt:       - 100kr per dag 

Hyra projektor:    100 kr 

Hyra ljudanläggning:    100 kr 

Städning (om möjlighet finns):  500 kr 

Diskning(om möjlighet finns):   500 kr 

Medlemskap VBS 2019:   150 kr 

Sjösättningsrampen:    50 kr 

Gör gärna inbetalning via Swish till nummer 1234956579. Glöm inte att specificera 

vad ni betalar för, exempelvis medlemskap, stughyra etc. 

Ordförandes ord:  
 
Bästa klubbmedlemmar med familjer i Väderöarnas Båtsällskap.  
 
Sommar, sommar och sol! 
 
Åter så hör man ljuv musik från dunkande maskiner och lek kring våra klippor, även 
om det känns som att sommaren var lite svårstartad uppe i Bohuslän detta år. 
 
Senast möte vi hade var årsmötet, där vi njöt av fina räkor från Hamburgsunds fisk 
och skaldjur. Ni kan läsa protokollet på vår hemsida, eller kontakta oss för ett 
utskick. 
Under mötet kom det även in önskemål om lite båtaktiviteter vilket vi skall försöka 
att få till. Eftersom väder och vind styr så kommer det att informeras om detta på vår 
hemsida, mail och Facebook. 
 
Styrelsen har jobbat vidare med programmet för sommar/hösten 2019 där vi har en 
hel del trevliga träffar som väntar oss, men även en hel del ändringar från första 
programmet som lades. Notera gärna datumen på nytt i era kalendrar. Vi har ännu 
inte fått till en bra lösning att anmäla sig för kurser (HLR, Plotter, Ekolod etc.) men 
det kommer under sikt att komma. Är det något ni önskar så maila gärna till oss så 
löser vi något om det finns tillräckligt intresse. 
 
Vi har sedan sist fått renoverat upp vår underbara uteplats mot sundet, och detta till 
stor del tack vare sponsorer från Sotenäs Trä, och Björn Wärngård som hållit i 
hammaren.  Nu återstår att ordna med bra sittplatser ute och vi funderar på någon 
bra lösning som skall hålla länge. 
 
Vi hade även en vattenskada i vår klubbstuga där inkommande vatten rusade i tryck 
och löste vår säkerhetsventil. VA i kommunen tog på sig ansvaret och skötte hela 
situationen utmärkt. Det innebar en del arbete för återställa men nu skall stugan åter 
vara i drift. Vi tog även tillfället att byta ut dörrarna inne till vita som lyser upp lite 
mer, och även nya lister i entrén. 
 
Vi har en del arbete kvar som tas efter hand, men i stora hela så drivs klubben åt 
rätt håll och vi har väldigt trevligt tillsammans.  
Dock står vi fortfarande i behov att få in mer hjälp vid våra tillställningar. Det är allt 
ifrån att duka, att handla eller hjälpa till vid servering. 
Har ni lust att hjälpa oss ibland så anmäl er gärna till våran ”resursbank” som man 
kan kontakta när behovet finns. 
 
Styrelsen, Trivselkommittén och Stugvärdarna hälsar er hjärtligt välkomna till 
samtliga aktiviteter  
 
Med Vänliga hälsningar  
Jonas Kristensson  
Ordförande 
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Medlemsförmåner 2019 
Som medlem i Väderöarnas Båtsällskap finns ett flertal förmåner. Här följer några exempel: 

 Tidningen Båtliv 6 nummer per år. 

 Svenska Sjö Möjlighet ges att teckna en förmånlig båtförsäkring i båtorganisationens 

eget försäkringsbolag. 

 Svenska Båtunionen I och med att klubben tillhör Svenska Båtunionen har vi rätt till 

alla deras medlemserbjudande.  

 Västkustens Båtförbund Tack vare medlemskapet i Svenska Båtunionen har vi som 

medlemmar i Väderöarnas Båtsällskap även möjlighet att ta del av alla deras 

medlemsförmåner.  

 Svensk Båtutbildning.se Här får ni 15% rabatt på kurser och utbildningar som 

exempelvis kustskepparintyget, båtkörkort, VHF-kurs, förarintyg och även 

distanskurser. Mer info finns på deras hemsida, www.batutbildning.se 

 Rocad Båtar utför de flesta reparationer och underhåll av båtar. De har även ett 

brett sortiment att beställa utrustning/reservdelar ifrån och är auktoriserad på Suzuki 

båtmotorer. De erbjuder även förmånligt pris på vinterförvaring i Kungshamn och 

krymplasttäckning av båtar. Kontakta dem på info@rocadboats.com för att höra vad för 

erbjudande som passar just dig. 

 GBM Marin AB Erbjuder medlemspriser på olika produkter i sitt sortiment. GBM kommer 

även att ha tidsbegränsade erbjudande på vissa varor som kommer publiceras på vår 

hemsida och Facebook. GBMs välsorterade butik hittar ni i Havstenssund. 

 Nordens Skeppshandel Erbjuder bland annat våra medlemmar 15% rabatt på 

båttillbehör. 

 BoatSecure Erbjuder just nu våra medlemmar 40% rabatt på BoatSecures startpaket. 

Rabattkod: BSKVÄDERÖ. För mer information se deras hemsida, www.boatsecure.se. 

 West Coast Fishing Som medlem i Väderöarnas Båtsällskap har ni 10% rabatt på alla 

fiskeredskap (ange rabattkod Launch10). 

Vid köp av hummeragn erhålls 15% rabatt per hink och 20% vid köp av fler än fyra 

hinkar 

 HM Fastighetsservice & Hamburgö Café & kiosk Specialerbjudande på vissa utvalda 

produkter till dig som medlem i Väderöarnas Båtsällskap. Håll utkik på vår Facebook sida 

eller kontakta oss för aktuellt erbjudande. 

 



Väderöarnas Båtsällskaps  
Kommande program 2019 

Torsdag 11 juli 
Kl 10:00 – 15:00 
VBS Klubbstuga 
 
Hyra utav bord: 100:- 
Begränsat med platser 

 

Skärgårds Loppis 
Där överskottet från bordshyran och fikaförsäljning kommer att gå 
till SSRS. 
 
Kom och fynda och samtidigt gynna Sjöräddningssällskapet, eller ta 
tillfället och rensa i era förråd och ta med till försäljning. 
 
Försäljning av korv, smörgåsar, dricka och kaffe. 
 
Anmälan för att hyra bord senast 2019-06-10 till: 
Kerstin Grändsjö 076 782 70 40 

 

Tisdag 16 juli 
Kl 10:00 
VBS Klubbstuga 
 

Världens vackraste skärgård 
Strandstädning i samarbete med ”Världens vackraste skärgård” 
Vi städar tillsammans öarna och stränderna utanför Hamburgsund,  
Fjällbacka och Grebbestad. 
 
Mer info kommer i annonsblad i detta medlemsutskick. 

 

Måndag 29 juli 
Kl 18:00 
VBS Klubbstuga 
 
Entré: 100:- 
I entrén ingår mat 

Allsångsafton 
Sång och musik i sommarkvällen från våra lokala spelemän. 
 
I pausen serveras mat, meddela ev. allergier. 
Öl, Vin och Alkoholfritt finns att köpa. 
 
Anmälan senast 2019-06-26 till: 
Jonas Kristensson 070 489 01 76 eller Info@vaderoarnasbatsallskap.se 

 

Lördag 26 oktober 
Kl 19:00 
VBS Klubbstuga 
 
Entré: 150:- 
I entrén ingår mat 

Höstfest 
Vi bjuder in hösten tillsammans med musik från vissångare Lotta Rössvik, 
mat och dryck i goda vänners lag. 
 
Anmälan senast 2019-10-23 till: 
Jonas Kristensson 070 489 01 76 eller Info@vaderoarnasbatsallskap.se 

 

Lördag 7 december 
Kl 14:00 – 17:00 
VBS Klubbstuga 

 

Julmarknad 
Under Hamburgsunds julmarknad så kommer vi att ha öppet hus i klubbstugan. 
Kom förbi och värm er med något gott i våran mysiga klubbstuga. 
 
Man kommer även kunna passa på och köpa lite klubbartiklar till reducerat pris. 

 

Torsdag 19 december 
Kl 19:00 
VBS Klubbstuga 

Medlemsmöte 
Adventsmys i klubbstugan med medlemsmöte, julsånger och passande 
tilltugg. 
 
Kom och sjung in julen i klubbstugan. Ta gärna med familj och vänner. 

 

Reservation för eventuella ändringar i programmet. 
 
Mer löpande info finner ni på vår hemsida, Facebook och vid infoskylten på 
klubbstugan. 
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Vid konstituerande styrelsemöte har den nya styrelsen 2019/2020 fått följande utseende: 
 

Funktion Namn Kontakt Info 
Försäkringsansvar Ulf Grändsjö 070 393 86 94   

Ulf.Grandsjo@hotmail.se 
Kontaktperson vid frågor kring ”Svenska 
Sjö”. 

Medlemsregister Jimmy Kristensson 070 299 66 44 
medlem@vaderoarnasbatsallskap.se 

Kontaktperson vid frågor kring ditt 
medlemskap. 

Hemsida Mikael Ejdesör 070 332 26 93 Mikael@Ejdesor.com Kontaktperson gällande hemsidan. 
Brandskydd- & säkerhet Ulf Grändsjö 070 393 86 94   

Ulf.Grandsjo@hotmail.se 
Kontaktperson och ansvarig för 
kontinuerlig kontroll utav klubbstugans 
brandsläckare, brandvarnare, 
brandfiltar, plåster etc. 

GDPR-ansvarig Anita Bergdahl 0525 332 72 
ab@hamburgsund.com 

Kontaktperson gällande frågor kring 
föreningens GDPR policy 

    
 

Funktion Namn Telefon E-mail 
Trivselkommittén Kerstin Grändsjö 076 782 70 40 kerstin.grandsjo@hotmail.se 
”- Christer Rydebrink 070 822 47 83 christerrydebrink@gmail.com 
”- Nickoline Odin 070 643 51 63 Lineodin@gmail.com 
”- Klas Ericsson 0525 332 02 varvsklas@gmail.com  
    

 

Funktion Namn Telefon E-mail 
Stugvärd Ulf Grändsjö 070 393 86 94 Ulf.Grandsjo@hotmail.se 
”- Ingemar Bergdahl 070 553 45 66 Ingemarbergdahl2@gmail.com 
”- Björn Wärngård 073 362 60 70 warngardbjorn@gmail.com 
    

 

Funktion Namn Telefon E-mail 
Revisor Jörgen Wollbratt 070 542 92 30 jorgen.wollbratt@gmail.com 
”- Anders Olevik 070 591 20 92 anders.olevik@chemanatuo.com 
    

 

Funktion Namn Telefon E-mail 
Valberedning Kjell Olausson 072 207 56 00 Kjell.Olauson@gmail.com 

 
”- Ingemar Bergdahl 

(sammankallande) 
0525 332 72 
070 553 45 66 

bergdahl@hamburgsund.com 

”- Jan Kristiansson 070  669 13 40 laila-jank@telia.com 
”- Bertil Blomqvist 070 570 73 44 gbblomqvist@gmail.com 
    

Vid frågor ber vi er att ta kontakt med oss genom följande nedanstående mailadresser. 
Vid akuta frågor se kontaktpersonerna ovan. 

Info@vaderoarnasbatsallskap.se  -  Allmänna frågor  

Funktion Namn Telefon E-mail 
Ordförande Jonas Kristensson 070 489 01 76 ordförande@vaderoarnasbatsallskap.se 
Vice Ordförande Petter Alm 072 233 73 35 Petter@kroghjalp.se 
Sekreterare Christian Oscarsson 070 553 67 12 Sekreterare@vaderoarnasbatsallskap.se 
Kassör Ingrid Johansson 0523 539 55 Ingjoh45@gmail.com 
Ledamot  Jimmy Kristensson 070 299 66 44 Jimmy.kristensson@braxel.se 
Ledamot Ulf Grändsjö 070 393 86 94 Ulf.Grandsjo@hotmail.se 
Ledamot Anita Bergdahl 0525 332 72 ab@hamburgsund.com 
Ledamot Mikael Ejdesör 070 332 26 93 Mikael@Ejdesor.com 

    





 
Holger och hans vänner 

- Skriven av Ingela Nilsson 

Sedan mobilkameran och internet invaderade världen har massor av 
ögonblickshändelser dokumenterats. Bilden har blivit alltmer betydelsefull och den 
blev också startskottet till mina böcker om Holger. Jag funderade länge på hur jag 
skulle kunna sätta samman text med bilder ur autentiska miljöer för att skapa ett 
annorlunda och spännande uttryckssätt att berätta barnböcker.  

När jag träffade Holger på en bakluckeloppis visste jag att han skulle vara 
huvudpersonen i mina barnböcker. Jag ville att läsaren skulle följa med Holger på 
olika äventyr bland djur och natur och att varje Holgerbok skulle berätta på ett 
roande, spännande, pedagogiskt och kunskapshöjande sätt om fakta kring ett tema. 
Fotografierna från äventyren skulle ge berättelsen en härlig och verklighetstrogen 
upplevelse. Nu har Holger varit ute på sitt åttonde äventyr i HOLGER OCH 
HAVSÖRINGEN. 

I den nya boken följer Holger 
med farfar på ett spännande 
havsöringsäventyr. Han får 
lära sig mycket om 
havsöringen och hur dess 
livscykel ser ut – men också 
smyga i skogen och se några 
skygga och sällsynta djur.  

Lite extra spännande blir det 
förstås när farfar jagar iväg 
en tjuvfiskare med indiandans 
och höga skri. 

 

Holgers galleri 
Nu har Holger fått ett eget galleri i Hamburgsund. I HOLGERS GALLERI 
representeras framförallt Bohuslän i form av fotokonst. Men naturligtvis finns Holgers 
samtliga böcker tillgängliga i lokalen tillsammans med fantastisk betongkonst. Det 
har blivit ett unikt galleri med ett unikt innehåll och kommer att hålla öppet under 
sommaren. 

F n har jag en separatutställning på Pipershuset i Hamburgsund men jag kommer 
också att medverka vid en samlingsutställning för fotografer vid Tossene bygdegård i 
juni.  



www.sparbankentanum.se

Välj bygdens 
bank!
Sparbanken Tanum har inga ägare. Istället kan 
vi sponsra massor av föreningar och roliga saker 
som händer i norra Bohuslän. Dessutom har vi 
kontanter och rådgivare som hjälper till med 
placeringar, försäkringar, pension och bolån!

Vill du också ha en bank som prioriterar lite annorlunda? 
Ring oss på 0525-64900, skicka ett meddelande på 
facebook eller ett mejl till tips@sparbankentanum.se.
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Som båtklubbsmedlem är du delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta  
fördelar som mer omfattande försäkring och lägre premier. Men du får  
också andra fördelar som resultatbonus och en smidigare skadereglering.  
Tillsammans med båtorganisationerna arbetar vi ständigt med att utveckla  
de bästa båtförsäkringarna och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. 

Välkommen att räkna ut din premie på www.svenska sjö.se 

Båtklubbsmedlem

Bättre försäkring
till lägre pris

+

Enkel matematik på sjön:
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