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FBK är en allmännyttig ideell förening och 

har till ändamål att lokalt främja ett aktivt 

båt- och friluftsliv samt driva 

hamnverksamheten grundad på kraven om 

tillgänglighet och skydd för Höllvikens unika 

miljö. 

FBK skall verka för god sjösäkerhet samt ett 

gott kamrat- och sjömanskap. 

 

Vi vet inte i skrivande stund hur 2017 kommer att gestallta sig avseende kommunens förslag på 

ombyggnad i kanalen – kommer de att gå vidare med detaljplaneringen eller tar de ett omtag och 

låter berörda verksamheter vara med vid utformningen av en framtida båthamn. Ett är dock säkert - 

att på den väg vi för närvarande befinner oss med engagerade medlemmar - trivsamma möten och 

en positiv anda kommer vi att verka för att även 2017 blir ett år med god verksamhet, bra service och 

en sammansvetsad organisation. 

Väl mött till ett fantastiskt 2017. 

Styrelsen i Falsterbokanalens Båtklubb 

 

Kölbåts- och tävlingskommittén 

•  Klubb seglingarna kommer att fortsätta med fast 

starttid och med omvänd startordning dvs. lägst 

SRS-tal startar först och först i mål har vunnit. 

Onsdagar under vår och sommar samt söndagar på 

höstkanten. 

•  Prova på seglingar i bl.a. C55 tillsammans med 

ungdom 

•  Kommer att lägga upp ett mail register för 

snabbare kommunikation med deltagare och andra 

med mast på båten. 

•  ”Kafé” efter seglingarna, där deltagarna 

förhoppningsvis kan träffas i nya klubbhuset och 

utbyta erfarenheter. 



•  Årets storsatsning blir återigen, ”FBK Näset 

Runt”. Datum lördagen den 17 juni. 

Fyra klasser: Cruising, Familj, Flerskrov och Short 

hand. Seglingen seglas efter SRS handikappsystem. 

•  Grön kappsegling tillsammans med 

ungdomskommittén. 

•  Aktiviteter tillsammans med närliggande 

båtklubbar. 

•  Utse ”Klubbmästare” i segling. 

•  Utse ”Kanalmästare” i segling 

•  Verka för att FBK blir representerad på 

kappseglingar både i närområdet samt övriga 

världen. 

•  Verka för att fler FBK medlemmar och nyfikna 

besökare kommer ut på havet i olika former av 

aktiviteter. 

Ansvarig: Bertil Grip 

 

Hamn och fastigheter 

Det som kommer att prägla 2017 är vad som 

kommer ut av Vellinge Kommuns vision och inte 

minst FBKs visions arbete om hur framtiden 

kommer att se ut i frågan om ägande, arrende.  Det 

svaret får vi vänta på men det är nyckeln till hur 

hamnen kan leva vidare och i vilken form. 

Att stora förändringar är att vänta råder det ingen 

tvekan om men att styrelsen sätter FBKs 

medlemmar och viljan att ha en fungerande hamn i 

första hand. 

Vi skall fortsätta visions arbete med en 

förhoppning att finna en lösning på våra drastiskt 

olika visioner och driva frågan framåt i en mjukare 

ton och med ömsesidig villighet och förståelse att 

skapa en hållbar Hamn som har de funktioner och 

utrymme som krävs. 



 

Vi skall sätta miljöarbetet på pränt in i framtiden 

och det förutsätter att alla våra funktioner måste 

vara på plats. 

Det handlar om att vi kan sjösätta och torr sätta 

utan långa transporter och att vi kan underhålla 

våra båtar utan att påverka miljön negativt, spola 

av båtarna på hösten eller plocka upp och spola 

under säsongen.  

Det verkar som de som säljer båtbottentvättar är 

på hårdoffensiv i sin marknadsföring, och det har vi 

tittat på och ser inte att det går att få ihop dels 

ekonomiskt eller miljömässigt.  Investeringar skall 

bära sig, funktionellt, ekonomiskt, miljöriktigt och 

det tycker vi inte att det gör så som leverantören 

beskriver. Spolplatta med reningsverk är det som 

har ekonomin, funktionen, miljövinsten och 

mångfunktions vinst tror vi. 

Vi önskar att bjuda in sakkunniga på området för 

delning av erfarenheter om båtbottentvättar, 

spolplattor, bottenfärger, färglöst alternativ och 

höra deras erfarenheter från verkligheten.  

 

Mycket handlar 2017 om Ekonomi för var och en 

FBK-are med sin båt ägande att den förändring som 

blir inte får oss att lämna hamnen och klubben 

utan tvärt emot att förena oss och stärka 

klubbkänslan och gemensamhet. 

Således blir Ekonomin att återhållsamhet på 

utgiftssidan för att vara starka då det rycks i vår 

kassa på saker vi nu inte vet men tror kan komma. 

Under tiden vi väntar på besked från Sjöfartsverket 

och kommunen så arbetar vi vidare med underhålls 

arbetet, många kopplingar på att flytbryggona är 

kvar att byta och ryck fjädrar som är på 

upphällningen. Materialet för detta är på ingång 

för att finnas på plats när arbetet skall starta. Det 



årliga underhållet sker utan förändring och medel 

budgeteras.  

Ansvarig: Michael Kristensson & Per Gullstrand 

 

 

Information 

Vi vill fortsätta ge våra gäster en trevlig vistelse i 

vår hamn. En välordnad miljö med bra bemötande 

och service gör att båtgäster, husbilar och vanliga 

landkrabbor återkommer till hamnen. Hamnen ska 

vara till för alla och kunna erbjuda både 

medlemmar och besökare en bra service. I det 

fortsatta arbetet under 2017 avser vi att:  

•  Bygga vidare på att engagera ungdomar och 

medlemmar såsom hamnvärdar. De har även i år 

varit en stor framgångsfaktor i att kunna hålla en 

fantastisk service till alla våra gäster. 

•  Kontinuerligt hålla en dialog med kommun och 

andra intressenter i hamnprojektet. 

•  Fortsätta vara aktiva i media och marknadsföra 

Visionsgruppens arbete för en ny hamn. 

•  Visa FBK på event i kommunen 

•  Uppdatera och förbättra den nya hemsidan och 

andra kanaler såsom Facebook. 

•  Utöka med fler sponsors skyltar - i år har vi 

kunnat välkomna ett antal nya sponsorer och fler 

är på gång. 

Ansvarig: Martin Eliasson 

 

 

 

 



Miljö 

Miljökommittén har till uppgift att säkerställa att 

FBK tar vara på och efterlever de miljökrav som 

ställs av myndigheterna. 

– Debatten kring nyttan av spolplatta och att vi 

måste avvakta tills vi vet var vi kan anlägga en 

platta, gör att just denna investering kan skjutas 

fram tills dess att detaljerna för Falsterbokanalen-

projektet är klara. 

Ansvarig: Jonas Jönsson 

 

Ekonomi 

Allting har varit avhäng på Kommunens planer 

avseende om- och nybyggnation i Falsterbokanalen 

som påverkar oss i vårt dagliga arbete så också i 

ekonomin. För att möta eventuella framtida 

kostnader skall vi försöka att hålla nere utgifterna i 

den mån det går. Givetvis får detta inte bli på 

bekostnad av säkerheten och funktionen. 

Styrelsen vill också avisera att det inte kommer att 

bli någon avgiftshöjning 2017 för enskild medlem. 

Ansvarig: Jennie Frank Bergman 

 

Aktiviteter 

Det viktigaste inför 2017 är att hitta fler eldsjälar 

som kan driva, genomföra eller planera aktiviteter. 

Inför kommande verksamhetsår är det av stor vikt 

att få igång mer sociala aktiviteter såsom 

klubbträffar, söndagsfika, medlemsfester m.m. 

Tanken är också att det kommer bli utbildningar 

och föredrag. 

Havets dag 2017 är planerad till den 30 juli 2017.  

Ansvarig: Robert Hansson 



Ungdomskommittén 

Vår målsättning är att: 

• Få fler aktiva seglare 

• Behålla ungdomarna kvar i klubben efter 

genomförd seglarskola 

• Skapa förutsättning så att ungdomarna och vuxna 

kan vidareutvecklas inom segelsporten 

Seglarskolan 

Seglarskolan kommer att bedrivas ungefär som 

tidigare under 6-7 veckor under sommaren med 

Optimistjolle- och Fevasegling. Seglarskolan 

kommer att marknadsföras lite mer för att få fler 

seglare. Vi kommer att satsa på att locka ungdomar 

(12-15 år) till C 55-segling genom att synas på 

sociala medier. 

Utbildningsinsatser kommer att ske inom FBK, 

inom Skåneidrotten och i Svenska Seglarförbundets 

regi för att vidareutveckla och utbilda våra 

instruktörer och ledare. 

C 55-segling 

Ungdomskommittén kommer att bredda 

satsningen på segling med C 55-båtarna för både 

ungdomar och vuxna. Samarbetet med 

kölbåtskommittén kommer att intensifieras för att 

nå fler seglare och kunna göra fler aktiviteter. 

Träning och kappsegling 

Vi kommer att erbjuda Optimist- o Feva-träning 

med ett träningstillfälle per vecka under maj – sept. 

Vi fortsätter hjälpa seglare som vill delta på 

kappseglingar i Skåne. Även viss träning kommer 

att erbjudas i C 55:orna. 

Ett av ”Öresunds racen” för Optimistjollar och 

Fevor kommer att arrangeras av FBK. 

 



Nya båtar 

Två av de äldsta Optimistjollarna kommer att 

ersättas av två nya. 

Aktiviteter kommer att fyllas på under vinter och 

försäsong. Vi hoppas att få många fina 

seglingsdagar under 2017!  

 

Ansvarig Susanne Thomée 

 

Visionsgruppen 

2017 kommer att präglas av idogt arbete gällande 

hur hamnen kommer att gestalta sig efter det att 

kommunen och FBK:s visionsgrupp kommit överens 

om att så här kan vi gå vidare - och att alla är nöjda.   

Det kommer givetvis att bli ett ömsesidigt givande 

och tagande som gruppen hoppas att alla 

medlemmar kan ställa sig bakom.   

Ansvarig: Bertil Mattsson, Sven Thomee, Eva 

Körner, Ingrid Sommarin, Michael Kristensson,      

Erik Leander, Rickard Sommarin 

 

 

 

 

 

Ett stort TACK till ALLA Er som hjälpt till i de olika 

grupperna och som inte omnämns i 

verksamhetsplanen! 


