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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. 

 

Även kommande år 2021 har vi väl inte så stora förhoppningar att Vellinge kommun och 

Sjöfartsverket kommer ”till skott” och bestämmer sig för vem som i fortsättningen skall 

huvudansvaret för hamn och tillika markytorna. Det som kan sätta käppar i hjulet är väl i så 

fall Fortifikationsverkets inblandning i hamnen och dess markyta. Det har väl inte gått någon 

förbi att det just nu är lite kärvare på Östersjöfronten med allt vad det innebär och för oss 

kan det innebära att vi får kanske ”avstå” från en del yta. 

Vi kommer givetvis att jobba vidare i hopp om att det till slut skall komma en 

överenskommelse Sjöfartsverket/Vellinge kommun eller rent av FBK. 

Har varit i kontakt med generaldirektören på SJFV och med henne diskuterat vårt samarbete 

och vi skall numera ha en avstämning av vad som kommer att ske dels från SJFV men även ta 

upp våra önskemål och behov för att få hamnen att kunna fungera bättre! En genomgång 

inför kommande års händelser. Detta ser vi ju framemot så att även vi kan ha en 

framförhållning som sträcker sig över året! 

Det har förts långtgående diskussioner och planering med Sundsgymnasiet/Vellinge 

kommun - att vi skall vara behjälpliga med att ta emot elever som skall förkovra sig i segling 

och givetvis i utbildning på gymnasienivå och detta skall iså fall ske 1 ½ dag per vecka under 

normalt läsår kommande år. Vi blir då den tredje orten i Sverige med denna typ av 

utbildning.   

Under 2021 är det också eventuellt en planering att utöka serveringsmöjligheterna – kanske i 

form av Food Court eller liknande – allt för att dra ner fler besökare och kommuninnevånare 

till vår hamn. 

Det finns mycket mer att skriva om rent generellt men det kommer Ni att kunna läsa under 

de olika kommittéernas presentation. 

Med detta i ”bagaget” har styrelsen en förhoppning att 2021 kommer bli ett år vi absolut 

inte behöver skämmas över. Tillsammans är vi starkast med eller utan pandemin! 

Väl mött till ett fantastiskt 2021 / Styrelsen i Falsterbokanalens Båtklubb  

  



 

Kölbåts- och tävlingskommittén  

 

• Klubbseglingarna 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. Alla är välkomna med eller utan båt.  

• Grill efter seglingarna, när vädret så tillåter, där 

deltagarna kan träffas och utbyta erfarenheter.  

• Klubbseglingarna avslutas i början av september 

med klubbmästerskapet. 

• Årets storsatsning blir återigen, ”FBK Näset 

Runt”.  

• Grön kappsegling tillsammans med 

ungdomskommittén.  

• Genomföra ett par kvällsseminarier under 

vinter/vår om det är möjligt 

• Temakväll ”shorthandsegling”  

• Utse ”Klubbmästare” i segling.  

• Utse ”Kanalmästare” i segling. 

• Genomföra enkätundersökning kring vad som kan 

förbättras kring våra klubbseglingar.   

• Verka för att FBK blir representerad på 

kappseglingar både i närområdet samt övriga 

världen. Bland annat genom att samordna 

deltagande i andra klubbars kappseglingar.  

• Verka för att fler FBK medlemmar och nyfikna 

besökare kommer ut på havet i olika former av 

aktiviteter.  

Ansvarig: Rikard Roth och Bo Zanichelli 

  

  



Hamn  

2021 borde vara ett år som inger lång trygghet och 

vi har inte hamnat där riktigt då SJFV och 

Kommunen (i skrivande stund) inte kommit 

överens och vi står kvar på samma läge som så 

många år tillbaka och det stoppar alla för framtiden 

bra förslag för förändringar. 

Vi skall inte ligga på latsidan för det, utan återuppta 

sådant som vi kanske inte hann med i fjol. 

Inklädnaden av Kassunerna med trä ligger högt på 

listan för 2021. 

Vår ständiga oro över Flytbryggorna och deras 

förankrings kättingar är också en stor fråga som vi 

försöker ha stenkoll på, dykningar en gång om året 

är nu två gånger på grund av att flera stora tunga 

båtar dagligen ligger och väntar på bron eller över 

natten. Hänvisning till fasta (Gröna platser) i 

bassängerna skall intensifieras med tydliga skyltar 

om max vikt för förtöjning längs flytbryggorna. 

Plan/tanke om att trycka betong i mellan stor 

stenen på den nya stenskoningen på NW sidan för 

ytterligare säkerställa lång hållbarhet. 

Vi skall fortsätta lite till med att lägga grus på 

parkerings planen samt uppställningsplanen. 

Några större el arbeten på pir och flytbryggor är 

nödvändiga. 

Reparations och underhålls arbeten fortgår som 

vanligt och är budgeterat med en mindre ökning på 

kostnad i budgeten. Jag vill bestämt påstå att utan 

Er - medlemmars insatser på arbetsdagarna så 

skulle kostnaderna vara väsentligt mycket högre. 

Favorit i repris är att vi tjatar på SJFV och 

kommunen om miljö planerna vi föreslagit med 

hela båthanteringen som en helhet och 

förutsättning för en fungerande hamn i grunden. 

Tydliggöra hamnkontorets öppettider för 

medlemmar och gäster, det är ytterst viktigt att 

hamnkaptenen kan få arbetsro på kontoret för 



administrativa löpande uppgifter som liksom allt 

annat viktigt i hamnen är grunden för fungerande 

hamn. 

  

Vi håller tummarna för att inga stora oförutsatta 

händelser inträffar, det har vi fått nog av nu. 

Önskar alla en förhoppning om ett fantastiskt 2021  

Vi ses på Hamnen 

Ansvarig: Björn Andersson & Michael Kristensson 

 

Fastigheter 

I dagsläget kan man väl med gott samvete säga att 

våra lokaler håller en standard som är okej! Visst 

finns det små skönhetsfläckar lite här och var och 

det är väl de man skall ha focus på under 2021 som 

ett allmänt underhåll. 

Ansvarig: Björn Andersson Björn Holmgren 

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 2021 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. 

• Fortsätta vara aktiva i media och marknadsföring  

• Visa FBK på event i kommunen 

• Utöka med fler sponsors skyltar – med ny 

restaurang och mer rörelse i hamnen hoppas vi på 



mer besökare som kan ge större intresse för att 

annonsera.  

Ansvarig: Ann Kristin Valdersnes 

  

 Miljö 

FBK följer och kommer att följa lagar och 

föreskrifter på miljöområdet noga, samt kommer 

att återkommande erinra de enskilda 

medlemmarna ommiljöriktiga åtgärderr vid 

handhavandet av sina båtar. 

Vidare kommer FBK att vidmakthålla kontakterna 

med Vellinge kommuns miljöförvaltning i samma 

syfte 

 Ansvarig: Christer Jakobsson m hjälp av Stefan 

Rosenqvist & Robert Lundsten 

 

 

Ekonomi 

Att göra en budget för 2021 har varit svårare än 

någonsin. Normalt kan vi relativt väl förutspå vad 

för 2021 har varit svårare än våra intäkter och 

kostnader för det kommande året ska hamna och 

tillsammans med kommittéernas planer för nästa 

års verksamhet så kan budgeten sättas med viss 

säkerhet. 

 

Detta år har vänt upp och ner på det mesta även 

för oss. I skuggan av en pandemi, pågående 

förhandlingar om Falsterbokanalens framtid och 

den finansiella osäkerheten som generellt råder, så 

är budgeten för 2021 mer än vanligt att betecknas 

som en ”kvalificerad gissning”. 

 

Våra intäkter beräknas ligga på samma nivå som 

tidigare år, med undantag för Gästbåtsintäkterna 

som under sommaren 2020 blev närmare 250 kkr 



lägre än föregående år. I budgeten har vi därför 

sänkt denna post till 400 kkr och är försiktigt 

optimistiska. På kostnadssidan har vi tagit höjd för 

generella prisökningar i våra löpande kostnader 

och i övrigt bara avsatt pengar för nödvändigast 

hamnunderhåll och oförändrade lönekostnader. 

Budgeterat resultat hamnar då på 320 kkr före 

avskrivningar och dispositioner. 

 

Med hopp om att nästa år blir bättre på alla 

fronter, låt oss göra det bästa av 2021 och förbli 

friska! 

Ansvarig: Rodika Klinge 

 

Aktiviteter 

Inga aktiviteter är för närvarande planerade p.g.a. 

pandemin. Om läget förändras kommer såväl 

söndagsfika med eller utan gäster och övriga 

klubbaktiviteter att framgå av info på hemsidan 

 Ansvarig: Börje Svensson, Eva Kristensson, Ingrid 

Sommarin, Lisa Kristensson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ungdomskommittén 

Vår målsättning för 2021 är att:  

- Öka antalet aktiva seglare  

- Bättre medvetenhet i skolor genom riktad 

marknadsföring både lokalt och till 

utlandsskrivna elever 

- Behålla ungdomarna kvar i klubben efter 

genomförd  seglarskola för att bygga en 

stark plattform med nya instruktörer 

- Skapa förutsättningar så att ungdomar och 

vuxna ges möjlighet att vidareutvecklas 

inom segelsporten 

 

 

Seglarskolan  

Seglarskolan kommer att bedrivas i 2 

veckors utbildningar under sommaren 2021 

för Optimistjolle, Feva och C55 segling. 

Seglarskolan kommer att marknadsföras 

mer för att få fler seglare. Vi kommer att 

satsa på att locka ungdomar (12-15 år) till 

våra seglingar genom att synas på skolor, 

offentliga platser och sociala medier.  

Formtoppen med placering på 3 orter och 

med 7500 medlemmar kommer att vara en 

av våra marknadsföringskanaler för 2021 

seglarskola.  

Utbildningsinsatser kommer att föreslås 

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. Även 

kommande sommar skall FBK arrangera ett 

av ”Öresund racen” för optimister och 

fevor.  

Aktiviteter kommer att fyllas på under 

vinter och försäsong. Vi hoppas att få 

många fina seglingsdagar under 2021! 

 

Ansvarig: Patrik Meynert 

 

 

Visionsgruppen 

2021 kommer förhoppningsvis att präglas av idogt 

arbete gällande hur hamnen kommer att gestalta 

sig efter det att kommunen och Sjöfartsverket har 

bestämt sig – då kommer också FBK:s visionsgrupp 

återuppta det visionsarbetet som idag ligger färdigt 

för att gå vidare i fas 2.  

 



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, Ingrid 

Sommarin, samt vår ”rådgivare/konsult” Erik 

Leander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort TACK till ALLA Er som hjälpt till i de 

olika grupperna och som inte omnämns i 

verksamhetsplanen 


