
 

 

Vilken sommar! 

 

Ja, vilken sommar det har 

varit 2022, det började lite 

trevande med kallt vatten 

och kyliga vindar. 

Temperaturen steg efterhand 

både i luften och i havet. Tror 

faktiskt inte det regnat så lite 

en sommar på många, 

många år. Gräsmattan 

gulnade snabbt men det 

innebär väl bara mer tid i 

båten än med gräsklipparen 

på tomten eller!? 

På en segling med familjen i 

juli månad upplevde vi denna 

sommarens varmaste 

lufttemperatur men samtidigt 

den kallaste 

vattentemperaturen. Vid 

passagen från Torhamns 

udde mot Grönhögen på 

Öland visade vattentempen 

bara 7 grader. Väl framme 

på Öland var det 14 grader, 

barnen badade men jag var 

en badkruka. Dagen efter 

gled vi mot Kristianopel, 

vilket ställe! 16 grader i 

vattnet och badkruka även 

här. God glass, mat och 

dryck i hamnen dock. 

Nästa dag skulle vi segla 

hemåt igen, så mycket till 

segling blev det inte. Totalt 

stiltje på havet och vad jag 

tror denna sommarens 

varmaste dag. Det blev 

motorgång ner mot 

Torhamns udde och på 

vägen dit tror jag vi testade 

alla möjliga sätt att hålla oss  

 
så svala som möjligt. Jag 

kom fram till att en blöt keps 

på huvudet solglasögon och 

insvept i en fuktig tunn 

handduk samt kall 



vattendimma från en 

sprayflaska funkade väldigt 

bra. 

Framåt kvällen kom vi till 

Dragsö, när vi förtöjt båten 

så blev det bad och detta är 

nog enda gången i sommar 

jag var före barnen i vattnet. 

Knappt 20 grader i vattnet 

men jäklar vad skönt efter en 

sådan dag, pust.   

Sommaren gick sedan i raskt 

tempo och snart var vi 

framme i stora festmånaden 

augusti. Vi såg alla fram 

emot hamnfesten den 20 

augusti. Vädret såg väldigt 

bra ut fram till några dagar 

innan då det blev regnigt och 

blåsigt. Dagen innan festen 

då ett gott gäng var samlat 

för att bygga upp partytältet 

var det åter högsommar. 

Dagen D började molnigt 

med lite duggregn men det 

var inget som hindrade 

festhumöret. Molnen hjälpte 

oss snarare till att hålla 

lagom festemperatur hela 

dagen och en bit in på 

natten. Läs mer om festen 

senare i bladet. 

Jag vill även passa på att 

skicka ett stort tack till alla 

funktionärer och frivilliga i 

klubben. Utan er hade vi 

hade vi kanske stått utan 

denna fantastiska 

hamnanläggning och övrig 

verksamhet i och kring 

hamnen. Och till alla våra 

medlemmar, tack för denna 

sommar. Skulle ni få frågan 

om att ställa upp som 

funktionär i klubben vill jag 

be er att fundera både en, 

två och kanske även tre 

gånger innan ni tackar nej. 

 

 

Varma hälsningar 

Stefan Joström, ordförande
 

 

 



 

 
Vilken fest! 
 
I år har klubben 50 årsjubileum, vilket är väldigt roligt i sig. I år 
hade vi dessutom nöjet att fira detta med en hamnfest. En 
hamnfest som fått stå tillbaka några år på grund av pandemin, 
senaste festen var 2018. 
 
Det var många faktorer som gjorde att vi ville festa till det lite 
extra på årets hamnfest. Tält och band bokades i väldigt god tid 
likaså försökte vi ordna det praktiska i god tid. Vi valde även 
denna gång att gå ut i byn och höra efter sponsring från våra 
lokala företagare vilket slog väl igenom, med många engagerade 
företagare. Hamnplanen är ju inte hur stor som helst, så ett tivoli 
får ju inte plats, men väl en beachfotbollsplan. 

 
Efter initiativ från festgeneralen Johan Johansson, lades ett stort 
jobb ner på att flytta grus och köra sand till planen. Tack Johan 
och Anders för era insatser med detta jobb. Själva fotbollen fick 
Listerby IK styra upp. Det spelades beachfotboll i stort sett hela 
dagen. Med ungdomar från LIK uppdelade i två grupper efter 
ålder och 5 lag i var grupp. 



 
Dagen aktiviteter startade klockan tio. Vi hade 2 hoppborgar, 
tipspromenad för både barn och vuxna, jollesegling i lätta vindar. 
Uppskattade besök av Sjöräddningssällskapet från Hasslö och 
en hel utställning med mycket fina custombilar. Medlemmen 
Janne Yllenius förevisade senaste generationens ambulans på 
hamnplanen, ett mycket intressant inslag. 

 
Mat måste vi ju också ha och under dagen var två grillar igång, 
SBS sålde korv och läsk och LIK sålde hamburgare och läsk. 
Vid klockan tre tog vi en välbehövlig paus och började ladda upp 
för kvällen. 
Kvällen startades upp med grillning och intag av platser i tältet 
och borden runt om tältet. När de flesta ätit upp var det dags för 
kvällens första band att gå upp på scenen. Olofsson och 
Wernersson med Angelica spelade en blandad repertoar, 
dansband, country, på svenska och engelska. Dansgolvet var 
välbesökt från första ton. Vid tiotiden var det dags för nästa band 
att ta över var. JOY drog upp takten lite och med en rockklassiker 
som en av deras första låter drog ett tåg igång i publiken. 



 
Så fortsatte det nästen hela kvällen, bortsett från ett retfullt 
strömavbrott. Sista låten spelades vid halvett tiden. Och därmed 
var festen slut och sammanfattad för denna gång. 

 
Jag vill passa på att rikta några tack här med. Först och främst 
tack till alla funktionärer och frivlliga i SBS. Stort tack till alla 
sponsorer. Tack till er med custombilar, ambulans och SSRS 
Karlskrona. Tack även Listerby IK, och alla övriga 
ingen nämnd ingen glömd. Jag kommer nu låta några av bilderna 
Nicolas Westrup tog under dagen tala för sig 
själv. 
 
Stefan Joström, ordförande 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hamnfestens sponsorer: 
Rudvi Fritid AB, MA Analys AB, Berslagskrogen AB, Emla AB,  
Shell Listerby, Hasslö bygg, Danskens Bygg, Renovering AB, 
Jannes Bil, Släpvagnservice AB, Tryckcentrum i Karlskrona AB,  
LM Entreprenad Hasselstad, AM VA-Service, AB , Transport AB, 
Abramsson VA-Service, Kents Oljeservice, LJ-Fastighet, 
Entreprenad AB, NB-Consulting, Lindgrens Oljor och energi,  



SJÖSÄTTNING 

Information 

Sjösättningen börjar som vanligt kl. 08:00, Ingen särskild 

turordning tillämpas. Mer än sista vändan i höstens torrsättning 

är första vändan vid vårens sjösättning. Du hjälper till vid 

sjösättning och med vaggor och får då hjälp med din egen 

sjösättning. Du som inte har båten förvarad på hamnplan kan 

välja någon av ovanstående dagar, bara du är på plats senast kl. 

12:00. Du som inte kan närvara vid aktuellt tillfälle kontakta då 

oss i god tid för att komma överens med hur vi ska göra med din 

båt. 

OBSVaggor, stöttor, bockar och dylikt skall vara märkta med 

båtens ägares namn och telefonnummer! 



Detta är till för att skydda båtarna om något hänt t ex med 

uppallningen. Då vill vi snabbt kunna nå ägaren. 

Märk därför upp vid första bästa tillfälle!   

Johnny Kullman, sammankallande Truckkommittén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preliminär sjösättning 2023 
Sjösättning med truck genomförs följande dagar: 

 

söndag  23 april 

lördag  29   april 

lördag   6 maj 

lördag  20  maj 
 



Hamnkommittén 

Under våren asfalterade vi hamnplanen framför containern och 

dansbanan. Vi har skuret ner vass i flera omgångar vid 

nergången till A och B bryggan. Där nya stolpar skruvats ner på 

stenbryggan drogs de gamla upp. 

Vinkelbryggan renoverades färdigt och rampen till vågbrytaren 

förstärktes i kanterna.

 

Väl mött i hamnen! 



Jollesegling 2022 

 

Jolleseglingen 2022 har bjudit på många skratt och bitvis 

halvseriös tävling mellan killar och tjejer.  

Vi startade ut med ca 15 ungdomar på teorin tidigt i våras. Någon 

hoppade av efter vägen, som det brukar vara - det tar vi inte åt 

oss äran för. Nåja, några kvällar med väl hård vind under våren 

var väl bidragande. Men det utmanade också ett par av 

våra mera vana ungdomar som vågade trotsa vädret, mycket 

modigt gjort! 

Vi fick sedan ett nytillskott efter hamnfesten och ytterligare ett par 

som provade på seglingen då och som visade stort intresse (och 

fallenhet) och som vi hoppas kunna locka med till nästa år.  

 
Detta året har det seglats mycket Tera jolle, vilket förstås är 

roligt, men även en hel del triss och Monark44. De sista fina 

kvällarna i augusti och början av september, när det fortfarande 



var varmt i vattnet och ljummet i luften, arrangerade barnen 

själva seglingstävling. Det var mycket roligt att sitta och bara se 

på när de praktiserade allt vi har försökt lära dem (vissa av dem 

under flera säsonger) utan att riktigt veta om vi lyckats. Men nu 

visade de plötsligt upp förstklassigt samarbete mellan tjejer i en 

större jolle och killar i en annan. De slog, gippade, girade, stal 

varandras vind och seglade både ifatt och ifrån varandra! Allt för 

att kunna blöta ner det andra laget så mycket som möjligt utan att 

själva bli våta. Det var nämligen inte vanlig kappsegling 

utan vattenkrig med öskar och paddlar. De hade så roligt att det 

behövdes revansch ett par gånger och vid sista tillfället det bjöds 

på revansch kom till och med lillkillen fram i ordföranden som gav 

sig in i leken i Avantin och med en 10L hink, vilket av 

vissa ansågs som fusk  Vem som vann blev nog bland barnen 

något oklart, men vi får nog anse att det egentligen var ledarna 

för inte har de lärt sig den fantastiska seglingen själva?! 

 
Vi hoppas förstås att det har gett mersmak och de vill återvända 

nästa säsong, gärna 

tillsammans med några nya förmågor förstås! 

Vi ses till våren! 

 

Ungdomskommitten 

 

 



 

 

 

Hinner Ni med båten i år? 

Vi hjälper er att färdigställa er båt så den blir klar till sjösättning. 

Vi reparerar och utför service på båtar och båtmotorer. 

Ring oss så tar vi hand om er båt, hemma, på hamnplan eller hos oss så ser 

vi till att den är servad och klar inför kommande säsong. 

• Reparation båt/motor 

● Polering, bottenmålning 

● Förvaring, konservering, krymplastning 

● Septiktank, färskvatten, el 

● Trailrar, lastbilstransporter 

● Kapell, rutor, träarbete 

● Service på motorer, drev, trimplan 

● Navigation, förarbevis, utbildning 

Förenklar ditt båtägande! 

Telnr: 0701441105  info@sjosatt.se                    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

HÅLL 

FARTBEGRÄNSNINGARNA I 

HAMNEN! 

 

mailto:info@sjosatt.se


Kappsegling 2022 
 
Onsdagsserien 
 

 
Hela 12 båtar har deltagit i årets onsdagsserie, som blev den 
första med alldeles egna regler. Deltagarantal har varierat med 
väder och övriga aktiviteter mellan 3 båtar upp till 9 vid 
avslutningsseglingarna på lördagen. Totalt har startlinjen 
passerats 79 gånger. 
I år segrade Bo-Staffan Andersson i Nordisk Folkbåt, som var 
med från och med fjärde seglingen, men ändå kunde räkna bort 
två förstaplaceringar. Tvåa kom Rolf Gustafsson i Maxi 77 och 
trea kom Tomas Harding i Sunwind 311. Hela resultatlistan finns 
på slattanas.nu. 
Många av oss kommer säkert att minnas denna säsongen för alla 
båtar som behövt hjälp att komma från grunt vatten. Några 
passade på att segla lite närmre badplatsen än vi brukar i början 
av säsongen när vi hade följebåt. Men även för 
avslutningsseglingens låga vattenstånd då många båtar behövde 
dras ut från sin bryggplats för att komma ut. 

http://slattanas.nu/


 
 
Även till nästa säsong finns det vakanser i tävlingskommittén. 
Hör av er till Tommy eller Nicolas om ni kan tänka er att bidra 
med något i arrangemanget av tävlingarna. Arbetsinsatsen blir 
mindre om ju fler som kan hjälpas åt. T ex behöver rundnings-
märken tas ses över, banan läggas ut på våren och tas in på 
hösten. Kaffe och tilltugg behöver komma till klubbstugan och 
resultatet räknas samman. 
Nicolas och Tommy 
 
 
Bevakningsgruppen 
Bevakningsgruppen tackar alla de medlemmar som hjälp till med 
nattbevakningen under året. 
Det är mycket tack vare Er som vi alla fått behålla våra båtar och 
motorer ifred. 
Tack även till alla båtägare som sovit och sover i sina båtar i 
hamnen och därigenom tillför rörelse i området. 
 
Det förefaller ha varit en väldigt fin och lugn sommar och i 
skrivande stund har det ej rapporterats om några oegentligheter, 
men om vi kommer ihåg förra året vid denna tid, så blev flera av 
oss besökta av motortjuvar - så håll koll och åk gärna ner till 
hamnen då o då. 
Det märks tydligt att bevakningen behövs när semesterperioden 
är slut och mörkret anländer tidigt - utan Er insats så hade tjuven, 
i lugn och ro kunna arbeta på din båt.. 
Nattbevakningen pågår för fullt och du som ställer upp gör stor 
skillnad - så anmäl dig till en natt eller två genom att ringa 



Nicolas Westrup på 0768-680472. Du kan allaredan nu även 
boka upp dig inför nästa säsong. 
 
Än en gång tack! 
Thomas, Daniel och Nicolas 
 

 

Nya medlemmar 2022 

Vi vill välkomna dessa nya medlemmar till Slättanäs Båtsällskap: 

Johan Leide Lund 

Björn Roström Malmö 

Alexandra Johansson Listerby 

Roland Andersson Ronneby 

Simon Gunnarsson Listerby 

Mattias Josefsson Ronneby 

Charlotta Almström Johannishus 

Patrik Aula Listerby 

Lenny Månsson Kallinge 

Karl Palm Listerby 

Johnny Lundin Listerby 

Tobias Bjurgert Växjö 

Lars Lundgren Kallinge 

Gustaf Åkerman Listerby 

Fredrik Nilsson Listerby 

Bo-Staffan Andersson Ronneby 

Bob Magnussen Bräkne-Hoby 

Henrik Stache Johannishus 

Robin Brink Ronneby 



 



Projekt Bastuflotte 

Vi har funderat ett tag på att bygga och sjösätta en bastuflotte i 

hamnen. Vi startade upp detta med att göra en bidragsaktion på 

hamnfesten. Lite pengar kom in under festen och dagarna efter. 

Tack så mycket för bidragen. 

Nästa steg togs på styrelsemötet i september, då bestämdes det 

att ärendet måste upp på årsmötet. Årsmötet får bli avgörande 

för detta projekt då det rör sig om en ganska stor investering. 

Vi har redan nu sett ut en lämplig bastu med flotte. Bastun är 4,2 

meter lång, 2,3 m bred. Indelad i två sektioner, bastudel och 

omklädnadsdel. Bastun har 8 sittplatser är vedeldad med 

ångaggregat. Bastun är formad som en tunna vilket möjliggör 

snabb uppvärmning på ca 25min samt ger fina sittriktiga ytor. 

Flotten kommer att bli 6x4,2 meter och har 2 stycken avlånga och 

skumfyllda plastpontoner som gör att flotten kan ligga i året om. 

Den kommer även att ha ett motorfäste till en liten utombordare. 

Ena kortsidan på flotten kommer bilda ett trädäck med en 

badstege för kylande bad. 

Vi har även funderat på en investeringsmöjlighet i bastuflotten. 

En investering på 2000kr / ger dig 6 st fria bad. 1000kr / 3 st 

badtillfällen. 

Kostnader i övrigt har vi tänkt så här: 

Medlem 3 timmar: 400kr, Icke medlem 3 timmar: 600kr 

Eventuellt något event pris för längre uthyrning ex. heldag. 

Priserna kan komma att ändras något efter beslut i styrelsen. 

 



Rapport från Båtplatsansvarig hösten 2022. 

 

Denna sommaren liksom tidigare somrar har gått väldigt fort. 

Höstupptagningarna har börjat och vi förväntar oss att 

vintersäsongen med våra båtar på land går lika fort. Det är roligt 

att nya medlemmar anslutit till vår båtklubb. Alla ni som under 

säsongen 2022 sökt medlemskap hos oss ska känna Er hjärtligt 

välkomna. Det är också lika roligt att se alla som förnyat sitt 

båtbestånd, oavsett om det blivit till en mindre eller större båt. 

 

Under våren och tidig sommar var det flera som ville lämna sitt 

medlemskap och båtplats. Det innebar att jag fick flera platser 

lediga, inte minst på vinkelbryggan. Det har varit så att utsidan av 

vinkelbryggan varit reserverade för segelbåtar. För att vi inte 

skulle få tomma platser där så har jag lagt någon större motorbåt 

där istället. Jag fäster stor vikt vid att ha så många platser 

belagda som möjligt. Under sensommaren hade dock läget 

förändrats. Jag fick plötsligt en större efterfrågan på inte minst 

dom större båtplatserna. Detta informerade jag om på vår FB-

sida. Kommer efterfrågan att bestå under nästa säsong kommer 

jag att flytta dom mindre båtarna som ligger på dom större 

platserna till en mindre plats som är ledig. Ta gärna kontakt med 

mig så kan vi kanske hitta en bättre lösning för Din båt. 

 

Jag har vid ett antal tillfällen fått önskemål om att öka bredden på 

båtplatserna, inte minst på vinkelbryggan. Denna fråga lyftes upp 

under styrelsemötet 12/9. Det visade sig att detta hade varit 

uppe tidigare och då bestämdes det att det inte varit aktuellt. Så 

blev det denna gången också. Alltså - Ingen breddning av 

båtplatser. 

 

Jag vill i sammanhanget även referera till våra ordningsstagdar 

gällande hanteringen av båtplatserna. 



Punkt 1. Styrelsen kan genom båtplatsansvarig när som helst 

anvisa ny plats, för att rationellt kunna bruka anläggningen. 

Punkt 8. Förtöjningstampar skall vara borttagna när båten är 

torrsatt, senast första december. 

Punkt 9. Det är ej tillåtet att överlämna eller låna ut förhyrd 

båtplats till någon utom eller inom sällskapet utan båtplats-

ansvarigs tillstånd. Båtplatsinnehavare som inte nyttjat sin 

båtplats under två säsonger mister rätten till platsen. Ev. kan 

ytterligare ett år medges. 

 

Hoppas vi får en lugn vintersäsong och ser framemot en ny 

båtsäsong 2023! 

 

Väl mött! 

 

Jan Blom, båtplatsansvarig. Tfn. 070 579 65 75. 

 
 

 

 

 

 

 

MÄRK DIN VAGGA MED 

NAMN OCH TELEFON 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SLÄTTANÄS BÅTSÄLLSKAP 50 ÅR. 

Detta är vad vi gemensamt har skapat med hjälp av våra 

avgifter, och en stor mängd ideellt arbete under de 50 år 

som båtsällskapet verkat. 

 

Lite fakta om Hamnanläggning och Tillgångar. 

Vi arrenderar marken av Listerby Byalag samt en enskild 

fastighetsägare. 

Bryggorna består av: 

En fast ”pir” Stenbryggan med en längd av 116 meter med 

båtplatser av varierande storlek på båda sidor. 

3 st flytbryggor, A, B, och Vinkelbryggan med en sammanlagd 

längd av 350 meter. Vinkelbryggan skyddas längst ut av en 



vågbrytare, (betong pontoner), A och B bryggorna är försedda 

med mindre flytbryggsektioner längst ut som skydd. Det är rejäla 

flytbryggor med betongpontoner och längsgående 2 tums plank. 

En stor del av båtplatserna på flytbryggorna är försedda med Y-

Bommar. 

Det finns eluttag på samtliga bryggor, även vatten finns utdraget. 

El-anläggningen förnyades för ca 3 år sedan, för att motsvara 

dagens krav på el installationer i båthamnar. B.l.a.drogs nytt 

kablage hela vägen från nätet ut till Vinkelbryggan, med nya 

uttags stolpar med belysning, för el och vatten. 

I hamnen finns ca 340 båtplatser. 

Max djup för båt = 1,6 meter. 

Max bredd för båt = 3,5 meter. 

 

Vi har 2 st arbetsbåtar samt en pontonbåt med lyftblock. 

Arbetsbåtarna används som följebåtar av ungdomskommittén för 

jolleskolan. 

Mastkran handdriven med max 150 kg lyftkapacitet. 

Vi har en aktiv ungdomskommitté, som driver en jolleskola för 

barn och ungdomar samt ibland även en seglingskurs för vuxna. 

För denna verksamhet finns 2 st följebåtar, (se ovan), 9 st 

Optimistjollar, 3 st Trissjollar 1 st. Lilltriss 2 st. Terajollar 2 st. J-

Jollar 1 st. E-jolle samt även en lite större kölbåt typ Avanti. En 

imponerande samling båtar att använda, samt hålla ordning på. 

För sjösättning/torrsättning finns en gaffeltruck, (8ton), med 

vilken vi kan hantera båtar med en vikt på upp till ca 5 ton, 

(beroende på båtens bredd). 

Hamnplan med rejäl belysning, som även täcker en stor del av 

bryggorna, belysningen har uppdaterats efter hand för ökad 

trygghet och säkerhet i hamnen. 

Vi har ett Mastställ för segelbåtarnas master. 

Uppställningsområde för vaggor och vagnar. 

Sjösättningsramp för småbåtar, som är tillgänglig även för icke 



medlemmar mot en mindre avgift. 

Klubbstuga och materialbodar. 

Allt av ovanstående har finansierats och skapats av med-

lemmarna själva genom åren. 

Det finns även en transportabel tömningsvagn för att hantera 

båtarnas toa-avfall på ett miljövänligt sätt.(denna är finansierad 

av Ronneby kommun). 

Vi är en av de större småbåtshamnarna i Ronneby kommun sett 

till antalet båtplatser, men p.g.a. det begränsade djupet är det 

övervägande småbåtar i hamnen. 

Det är min bestämda uppfattning att vi är den småbåtshamn i 

kommunen med bäst ordning och reda, en uppfattning som delas 

av många utomstående som besöker vår hamn. Detta mycket 

tack vare vår Hamnmästare, som lägger ner ett enormt arbete i 

hamnen. 

Till sist. 

Tänk på att det även i framtiden för att hålla en hög standard på 

Anläggningen, krävs att ni medlemmar engagerar er och bidrar 

med arbetsinsatser i styrelser och kommittéer samt på våra 

arbetsdagar. Vi är ett par stycken som börja bli lite till åren 

komna, och ser gärna fram emot att lämna över till yngre 

förmågor. 

Ni som tar till er detta, ta kontakt med vår valberedning så 

kanske ni tillsammans hittar ett uppdrag som passar er, och ni 

kommer att komma in i ett toppengäng som driver vår fantastiska 

anläggning framåt på samma föredömliga sätt. 

Så kommer det säkert att kunna firas 100-års jubileum 2072. 

 

Bengt Karlsson 

Vice ordf. 



 

 

 

Övrig klubbinformation 

Adressändring 

Vänligen meddela din nya adress till vår kassör Anja 

Johansson vid flytt. Detta för att undvika felutskick, underlätta 

hantering av fakturor och övriga utskick samt slippa merarbete 

vid felaktig adress. Vid obetald faktura kan du förlora din båtplats. 

Du når Anja på telefon nr: 0709-45 38 64. 

 

SBS-Trailern 

Slättanäs båtsällskap förfogar över en båttrailer, vilken du som 

medlem kan låna vid behov. Bokning sker via Anders Johansson 

som du når på telefon nr: 0703-19 12 96. (OBS! ring gärna under 

kvällstid) 



Havstulpaner 

Använd gärna klubbens Scrubbis®, borsta av skrovet i 

förebyggande syfte. Du kan även prenumerera på 

havstulpanvarningar från batmiljo.se via mail eller sms. 

SBS-bladet 

Skicka bilder artiklar som jag (per.kartorp@gmail.com) kan 

använda till bladet, gärna med en liten beskrivande text. I detta 

blad har Nicolas Westrup, Stefan Joström, Tommy Svensson och 

Anja  Johansson bidragit med bilder. Tack så mycket! 
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Telefonlista Slättanäs Båtsällskap 2022 

Funktion: Namn: Tel nr: 

Styrelseordförande Stefan Joström 0739/129776 

Kassör Anja Johansson 0709/453864 

Sekreterare Tommy Svensson 0708/489240 

Ledamot Båtplats ansv. Jan Blom 0705/796575 

Ledamot, hamnmästare Anders Johansson 0703/191296 

Ledamot truckkom. J-E Abramsson  0709/310617 

  0457/10617 

Ledamot Bengt Karlsson 0705/652976 

Suppleant Gunvor Johansson 0706/212610 

Suppleant och Bladet Per Myrbeck 0733/615777 

Suppleant tävling Nicolas Westrup 0768/680472 

Suppleant hamn Anders Johansson 0703/191296 

     

Revisor Krister Ohlsson 0708/833543 

Revisor Lennart Förberg 0457/31585 

Revisor suppleant Roger Östergren 0733/625700 

     

Hamnkommitte´ s.k Anders Johansson 0703/191296 

Ledamot Bengt Abramsson 0733/834815 

Ledamot Thomas Abramsson 0708/252333 

Ledamot Jan Andersson 0733/437823 

   

Ledamot Björn Polnäs 0708/230327 

Ledamot Johan Johansson 0734/029027 

Ledamot Magnus Meurling 0709/614539 

Ledamot Bengt Karlsson 0705/652976 

    

Slip&Truck komm. s.k Johnny Kullman 0736/999809 

Ledamot J-E Abramsson 0709/310617 

  0457/10617 

Ledamot Stefan Abramsson 0734/419592 

Ledamot Patrik Lundström 0706/807281 



Ledamot Thomas Andersson 0709/562272 

Ledamot Per Anders Abramsson 0705/666569 

Ledamot Stefan Jönsson 0708/583969 

Ledamot Per Gidvall 0768/763336 
 
Hjälp med vaggor Gunnar Backteman 0706/658311 

Hjälp med vaggor J-O Johansson 0707/520393 

Hjälp med vaggor Sven Eriksson 0768/278406 

Hjälp med vaggor Tommy Engvall 0707/201719 

     

Ansvarig Trailer Anders Johansson 0703/191296 

     

Tävlingskommittén sk Tommy Svensson 0708/489240 

Ledamot Nicolas Westrup 0768/680472 

     

Ungdomskommitte´n s.k Linda Robertsson 0708/613143 

Ledamot Gunnar Backteman 0706/658311 

Ledamot Stefan Joström 0739/129776 

Ledamot Patrik Lundström 0706/807281 

Ledamot Tommy Svensson 0708/489240 

Ledamot Ola Nordström 0709/753409 

     

Bevakningskommitté sk Nicolas Westrup 0768/680472  

 Thomas Abramsson 0708/252333 

 Daniel Sandell 0709/147587 

   

IT Ansvarig Tommy Svensson 0708/489240 

   

Redaktör SBS-bladet Per Myrbeck 0733/615777 
Miljöombud 
 
Ombud BBF  

Per Myrbeck     
 
Tommy Svensson 0708/489240 

  J-E Abramsson                       0709/310617 

 

Försäkringsombud Tommy Engvall                      0707/201719 


