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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. 

 

Organisation: FBKs - verksamhet leds av styrelsen och jobbar i enlighet med klubbens stadgar och 

hamnreglemente samt beslut tagna på medlemsmöten. 

Vi har 6 ledamöter i styrelsen förutom ordförande och 3 suppleanter. Under året har vi genomfört 10 

styrelsemöten varav 1 årsmöte den 22 mars och 1 höstmöte den 29 nov. 

Föreningen har under året haft en anställd – hamnkapten och en vaktmästare på deltid. 

Ledamöter: Rodica Klinge kassör, Susanne Thomée, Ruben Alerstedt, Christer Jacobsson, Michael 

Kristensson, Börje Svensson, PerJonas Qvist/Rikard Roth adjungerad, Rickard Sommarin ordf. 

Suppleanter: Bo Körner, Ann Kristin Olsvold, Bo Zanichelli adjungerad 

Valberedning ordinarie: Gert-Ove Nilsson, Stefan Rosenqvist adjungerad - suppleant vakant 

Revisorer ordinarie: Jörn Plato, Peter Larsson suppleant: vakant.  

Vad var det då som hände: 

 2018 var det året man minns som det varmaste i mannaminne – sällan har man väl sett så många 

segelbåtar som varit ute och ”luftat” sina segel eller motorbåtar som fyllt sina tankar och dragit ut till 

havs för bad – fiske eller långtur till grannlandet Danmark! Tror inte det är många som INTE minns 

detta varma år. 

Detta år var också det år då våra tillfälliga bygglov gick ut och det var inte utan diskussioner med 

kommunen innan vi lyckades att förlänga det med fem (5) år. Förslag kom från kommunen på två (2) 

år men där fick de backa när de fick reda på vad som gällde! 

Likaledes var det med vår restauratör vars kontrakt också led mot sitt slut. Där kom vi överens om ett 

kontrakt på ett (1) år i taget med förbehåll att vi skulle vara överens om vad som skulle serveras i 

restaurangen, annars får vi ta en ny aktör. Ett möte är inbokat i febr. 2019. 

När det gäller hamnen med dess markområde och utförande så har vi haft en dialog med Vellinge 

kommuns nya projektledare Martina Ljung - vilket har utmynnat i en väldigt bra och förstående 

diskussion från bägge parter! Vi ser med tillförsikt framemot vad som kommer att hända i det som 

ligger oss varmt om hjärtat nämligen hamnen. Vi har vår vision som vi gärna vill att det skall bli 

verklighet av! 

  



Under de olika kommittéernas berättelser kan man läsa mer vad som hänt just där. 

Det kan väl nämnas inför 2019 att vi är på väg att skapa en motorbåtssektion och hoppas givetvis att 

det skall slå väl ut. Medlemmar har anmält sitt intresse! 

Summerar man året som har gått kan man konstatera att vi är alla medlemmar i en förening som har 

ett gott renommé och som många båtägare gärna vill vara medlem i 

Styrelsen i Falsterbokanalens Båtklubb 

   

Kölbåts- och tävlingskommittén 

Under säsongen har det seglats 15 seglingar från 16 

maj till 26 augusti. Totalt var det 15 olika båtar med 

på seglingarna. Med 76 starter så var det något 

färre än 2017 med 119 och 98 st 2016. 

Serien avgjordes först på sista seglingen. Scumulus 

(Per-Jonas Qvist) och Relax (Martin Eliasson) hade 

en helt avgörande segling den 26:e augusti. Med 12 

starter och en första plats den 26:e avgör Relax 

med besättning och vinner med ett poäng. Alla 

seglingarna avslutades med grillning och ”mole 

pilsner”, grillning fick bli kokning under 

grillförbudet.  

I flerskrov blev det aldrig spännande med endast 

en deltagare. Självklara vinnaren blev alltså Nacce 

med Lundström / Tecklind.  

Söndagen den 2/9 var det dags för 

Kanalmästerskapet. 10 båtar på startlinjen med 

svaga vindar framför oss. Nu fick Scumulus 

ordentlig revansch på Relax. Per-Jonas och Leif kom 

i mål långt före alla andra. 

Den 24/6 kunde Öresundrace arrangeras efter att 

varit inställt under 2 år. Dagen bjöd på kanonväder 

med sol och ljumma vindar från nordväst. 13 

ungdomar var på plats med sina optimister för att 

köra en fyrkantsbana. Seglingarna avslutades med 

grillning på hamnplan.  

Näset runt avlöpte som vanligt den 16:e juni. 18 

båtar körde runt näset i 4 olika klasser i varierande 

väder.  

FBK har även i år varit ute på kappseglingsbanorna i 

Sverige och utomlands med goda resultat.  



De som varit aktiva och gjort detta möjligt är: Per-

Jonas Qvist, Jan Jonsson, Bertil Grip, Joakim Lang, 

Rikard Roth, Peter Larsson, Bo Zanichelli, Anders 

Thulin och Patrik Lundström.  

Tack till festarrangörerna från Aktivitetskommittén 

och hjälpande händer från ungdomskommittén. 

Ansvarig: Per-Jonas Qvist tillsammans med Rikard 

Roth   

  

  

    

  

 

  

  

Fastigheter 

Klubbhus: Det har utförts årlig tillsyn och åtgärder 

som krävts, åtgärderna utfördes på klubbtjänst vår 

och höst. 

Restaurang Märtas by the Sea. Hösten 2017 

upptäcktes vattenskada i restaurangdelen på grund 

av felaktig ombyggnad tidigare. Restaurangen 

börjades att saneras hösten år 2017 och fortsatte 

under vår och tidig sommar år 2018. 

Byggnadsföretaget som utförde sanering och 

återuppbyggnad av restaurangen var Vellinge 

Snickeritjänst  AB.  Båtklubbens besiktningsman       

såg till att sanering och åtgärder efterföljdes enligt 

svensk byggnorm och att allt blev rätt mot Vellinge 

kommuns krav. Restaurangen fick även installera 

en fettavskiljare som godkändes  av Vellinge 

kommun. 

Allt var godkänt i början på juni 2018 och 

restaurangen kunde öppnas för sommaren.  

 

Tyvärr blev det ett fel i Vellinge kommuns avlopps - 

system 2018-12-23. Detta förorsakade att vi fick ut 

avloppsvatten i vår krypgrund under huset.  



Detta ärende är Båtklubbens försäkringsbolag och 

Vellinge kommun inkopplade på. Åtgärderna utförs 

av Ocab och även här är vår besiktningman 

inkopplad. 

Ansvarig: Bo Körner 

 

Hamn 

Vi tog oss an 2018 med åtgärder på H bryggan som 

fick nya mellan pålar på alla stolpplatser , arbetet 

utfördes av SSE ( Svensk sjö entreprenad AB ) i 

bitande kyla. 

Även en skärm på KBV norra blev pålad och trä 

skruvades på av duktiga medlemmar och på så sett 

förlängdes nocken, med facit i hand så fick skärmen 

önskad effekt med att ta svallet från kanalen. 

FBK fick en ny kontakt på kommunen Martina Ljung 

som ny projekt ledare för kanal projektet och det 

har varit några möten med Martina och de har fallit 

mycket bra ut med en mycket positiv syn på FBKs 

vision om framtida utformning. Vi har även dialog 

med Sjöfartsverket som även den är positiv för vår 

del . Det som saknas nu för alla parter är ett avtal 

mellan kommun och Sjöfartsverket. ( nog inte lätt 

att knåpa ihop ) Så vi kan bara invänta 2019 . 

Ett fasligt väsen blev det om att Kommunen vill 

begränsa bro öppnings tiderna till att bara öppna 

var annan timma på grund av bilköerna och 

frustrationen från bilpendlarna, vi blev kallade till 

möte med kommunen för diskussion i frågan men 

visade sig att de redan var på det klara med den 

reduceringen. FBK skrev till kommun och 

trafikverket samt Sjöfartsverket med ett förslag 

som medger en reducering men att andra åtgärder 

krävs för att råda bukt på den långa tid bron står 

öppen, det föll i mycket god jord och trafikverket 

ville ha vårt förslag som remiss underlag och 

utfallet vet vi inte i skrivande stund. Utfallet skall 

vara i drift till våren 2019. 

SSRS som är mycket viktiga i hamnen tog sig an KBV 

bryggan med 50 m av 80 m för sina båtar, det fick till 

effekt att stora tunga gäster inte har möjlighet att 

förtöja tryggt , en vädjan om förståelse av vårt behov 

blev inte hörsammat trots att vi pålar ny plats på 



insidan av KBV för deras 12 m båt. Tråkigt men vi har 

fortfarande en förhoppning om dialog. FBK fick en ny 

stark och smidig medarbetare för att underlätta och 

effektivisera många arbeten, det är en liten TREJON 

lastare som redan har gjort många ryggar mycket 

gladare.Vi aviserade ett större projekt för kassunerna 

som vi vill rikta upp och klä med virke, det måste vi 

knuffa på till höst / vinter 2019 med anledning av den 

vinterstorm som drog in jan 2019 och kastade tänkt 

budget i havet då stora pengar är tvungna att läggas 

på reparationer runt om i hamnen. Men Det skall bli 

av med arbetet på Kassunerna det lovar jag. 

Året avslutades med en riktigt stinkande 

överraskning på lille jul, då kommunens avlopps 

pump havererade och fick till följd att avlopps 

vatten steg upp under grunden till gamla 

klubbhuset med 60 cm, en febril aktivitet blev det 

för att begränsa skador och reparera. 

Sedan kom årsskiftet och med det nytt elände som 

vi redovisar på nästa år. 

Vi  vill nog ha det till att vi fortfarande och utan 

paus jobbar hårt för att dels underhålla och 

samtidigt förnya i vår hamn med en ansvarsfull 

ekonomi och inom ramarna för vad vi får göra. Vi 

konstaterar att FBKs medlemmar har ett större 

intresse för att hjälpa till med göromål i motgång 

och medgång. 2019 SKALL bli ett år av medgång 

känner vi. 

Tack till er alla. 

Vi ses på hamnen 

Ansvarig: Mikael Kristensson 

 

 

    

 

 

 

 

 



FBK Information 

 

 

2018 var inte fri från prövningar. Men alla gjorde 

sitt allra bästa, och bland dem är hamnvärdarna. 

 

Arbetet med sponsorsavtalen och reklamskyltarna 

pågår kontinuerligt allt eftersom nya tillkommer 

och andra väljer att marknadsföra sig på andra 

platser. Vi har gjort en del omplaceringar av vissa 

reklamskyltar för att de bättre ska synas då 

medlemmar och gäster passerar ner till hamnen. 

2018 hade vi två skyltar mindre än førra året. Det 

syns också i budgeten som visar - 10 000,- 

Priset är 4000: - för 1x1m och 6000: - för 1x2m 

Idén om en karta över hamn og närområde 

skapades. 

Ansvarig: Ann Kristin Olsvold 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 



Miljö 

Under året har Miljötänket följt varje kommitté 

som hjälpt till med uppgiften att säkerställa så 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 Falsterbokanal-

projektet är klart.  

Dessutom har bottenfärger aktualiserats på olika 

plan och som med all säkerhet kommer att 

förändras inom en snar framtid - vi har följt 

utvecklingen av denna diskussion och hur vi kan 

följa denna förändring 

Ansvarig: Styrelsen 

Ekonomi 

Klubbens ekonomiska resultat har under 2018 

påverkats av en fantastisk varm och lång sommar, 

av justerade medlemsavgifter, byte av hamnkapten 

och en vissa andra förutsedda händelser. Budgeten 

har trots detta i stora delar kunnat hållas och tack 

vare den fina sommaren även överträffas i resultat. 

Det budgeterade överskott på 355 kkr blev trots 

vissa oförutsedda kostnader ett överskott på 

närmare 410 kkr.  Inköp av en begagnad traktor, 

nya cyklar för uthyrning, båtreparationer och höjda 

elpriser är exempel på kostnader som inte 

budgeteras, men som beslutades under året för att 

det gavs tillfälle eller inte kunde undvikas. 

I december 2018 blev det också klart att vi får en 

förlängning av bygglovet för vårt klubbhus med 

ytterligare 5 år och detta innebär att vi kan sakta 

takten på klubbhus-avskrivningarna. 

Förslag på hur årets överskott ska användas 

framgår av utskickad Balans- och Resultaträkning. 

Vår bedömning är att klubben efter årets resultat 

har en väl rustad ekonomi för att möte framtiden, 

men självklart hänger fortfarande mycket på var 

kommunens planer för Falsterbokanaken kommer 

att ta oss. Ansvarig: Rodika Klinge 



 

 

 Aktivitetskommittén 

Aktivitetskommitténs uppgift är primärt 

trivselfrämjande arrangemang och att skapa och 

upprätthålla god klubbanda. Detta har främst skett 

genom att arrangera klubbfest och snart 

traditionella fondue-, och räkaftnar höst och vår 

och som alla haft god uppslutning och god 

stämning. I somras arrangerades också en BBQ-

kväll på Toppenbryggan för medlemmar och 

gästande besättningar med dragspelsunderhållning 

och spontan dans. Under sommarens fotbolls-VM 

ordnades en större TV och ett stort antal 

medlemmar och gäster följde matcherna i 

klubbhuset.  Söndagsfikat under höst och vår har 

fått ett ordentligt uppsving, i synnerhet de dagar vi 

haft inbjudna gäster som hållit intressanta föredrag 

Ansvarig: Börje Svensson med hjälp av 

Eva Körner, Lisbeth Kristensson, Ingrid Sommarin, 

Eva Kristensson 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ungdomskommittén 

 Seglarskolan för barn och ungdom har bedrivits 

under sju sommarveckor med klubbens 

Optimistjollar och C 55:or. Träningsverksamhet har 

genomförts under ett tillfälle per vecka under 

säsongen maj – september. 

Två kvällskurser hölls för vuxna i C 55:orna under 

månaderna maj, juni och juli.  

Totalt inom Seglarskolan var det en liten ökning av 

deltagarantalet jämfört med föregående år. 53 

deltagare varav 8 vuxna och 45 barn o ungdomar. 

Andelen flickor och kvinnor har i årets seglarskola 

minskat något sedan 2017, andelen var i år ca 34 

%. En av vuxenkurserna reserverades för flickor och 

kvinnor. 

I juni genomförde ungdomskommittén tillsammans 

med kölbåtkommittén Fbk:s deltävling i 

Öresundsracen med 13 deltagare. Det blev en 

lyckad dag med fina vindar för deltagarna som kom 

från klubbarna i södra delen av Öresund, Trelleborg 

o Ystad. 

William o Gustav Aasholm Bradley tillsammans 

med en seglare från Skanörs båtklubb 

representerade FBK och gjorde en fin insats för 

klubben i JR Cup i Marstrand där de seglade en av 

Fbk:s C 55:or. 

Under året fick Ungdomsverksamheten ett 

generöst bidrag från Lions Club i Reng, vilket vi är 

väldigt glada för! Bidraget användes för att förnya 

båtarna med två nya kompletta Optimistjollar. 

Ansvarig: Susanne Thomée 

Medhjälpare i kommittén: 

Bertil Mattsson, Bertil Grip, Inge Kvist, Sven 

Thomée, Kaj Nilsson, 

Ann Kristin Olsvold och seglarskoleinstruktörerna 

 

  



  

 

 

  

 Visionsgruppen 

2018 har kanske inte präglats av så många 

sammankomster men fortfarande gäller det - 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 har givetvis varit 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 samt 

vår ”rådgivare” Erik Leander. 

 

 

 

    

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort TACK till ALLA Er som hjälpt till i de 

olika grupperna och som inte omnämns i 

verksamhetsberättelsen! 

 

 


