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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. 

 

 Kommande år 2022 har vi väl rätt stora förhoppningar att Vellinge kommun och 

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

huvudansvaret för hamn och tillika markytorna.  

Vi kommer givetvis att jobba vidare så att vi är väl förberedda om att det skull komma en 

överenskommelse Sjöfartsverket/Vellinge.  

Vi fortsätter kontakterna med SJFV och dess ledning i syfte att fördjupa samarbetet så vi får 
bättre insyn i SJFV:s planer och att vi får möjlighet att framföra våra idéer, önskemål och 
behov för att driva och utveckla hamnen i positiv riktning. Detta naturligtvis på årsbasis, men 
också i ett längre perspektiv så vi kan påbörja nödvändiga investeringar. 
 
Seglargymnasiet som startade i augusti har förutom eleverna dragit till sig andra elit 

satsande seglare i olika klasser. I skrivande stund är ett läger på plats i kanalen och Skanör 

där totalt 35 seglare är närvarande. Förutom alla dessa seglare som redan är bitna så ser vår 

egen jolleverksamhet ut att gå mot en ny vår.                        

Även när det gäller lite större segelbåtar rör det på sig och vi kommer eventuellt stå värd för 

SM i J24.  

Vi ser över möjligheterna att på olika sätt kunna öka attraktionskraften för att locka fler 
besökare såsom båtgäster och medlemmar, men också kommuninnevånare och turister till 
vår hamn. Bl.a. kommer hamnkrogen Bar Porto att se över meny och priser. 
   
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 2022 kommer bli ett år vi absolut 

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

Väl mött till ett fantastiskt 2022 / 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. Alla är välkomna med eller utan båt.  

• Seglingen kommer att starta 1830 istället för 

1900 så det inte blir så sen målgång. 

• Bojarna kommer att flyttas så långt det går för att  
stödja längre seglingsben, speciellt i öst – västlig riktning.  
 
• Större bojar ska inhandlas, syns för dåligt. Speciellt  
gäller detta Janne bojen vid Skanör som är svår att  
hitta i motljus. 
 
• Grill till självkostnad efter seglingarna, när vädret  
så tillåter, där deltagarna kan träffas och utbyta  
erfarenheter.  
 

* Klubbseglingarna avslutas i början av september 

med kanalmästerskap. 

*Årets storsatsning blir återigen, ”FBK Näset Runt” 

i början av augusti med mer marknadsföring samt 

samordning med Sunset festival eller liknande. 

• Genomföra grön kappsegling tillsammans med 

ungdomskommittén.  

• Genomföra röd kappsegling, ev J24 SM, under 

augusti månad 

• Genomföra ett par kvällsseminarier under 

vinter/vår 

* Temakväll ”shorthandsegling”  

* Temakväll ”TBA” 

• Utse ”Klubbmästare” i segling.  

• Utse ”Kanalmästare” i segling. 



• 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 & Fastigheter 

2022 får vi verkligen hålla tummarna för att det sker en 

överenskommelse mellan Vellinge kommun och 

Sjöfartsverket. Vi har många större förändringar och 

förbättringar som vi behöver komma i gång med men så 

länge inte kompassen visar oss riktningen så är det svårt 

att navigera rätt med investeringarna.  

 

Större arbete som vi behöver ta höjd för är bryggorna 

inne i kanalen och då både grunden för dessa och en 

belysningslösning som gör det mer obekvämt för de 

tjuvar som oftast dyker upp varje säsong, vi tar i 

skrivandets stund även in offerter från vaktbolag på 

rondering.  

 

Vi har behov av att lägga trädäck på kasunerna detta 

behövs för att räta upp dem i horisontalläge samt ta bort 

hinder för gående och transport på dessa.  

 

Vi behöver komma i gång med spolplatta, slip och kran för 

att möta både miljökraven och bekvämligheten för oss 

båtägare. 

Vår ständiga oro över Flytbryggorna och deras förankrings 

kättingar är också en stor fråga som vi försöker ha 

kontroll på, dykningar med förstärkt kontroll av 

kättingarna i sin helhet kommer att ske innan vi startar 

upp nästa säsong. Max vikt för båtar längs flytbryggorna 

är 10 ton, tyvärr är det många som missar detta och här 

får vi alla tillsammans med våra Hamnvärdar 

uppmärksamma besättningen på detta, vi kommer att 

anslå större skyltar som förhoppningsvis syns före att 

förtöjningen är klar. När det är dags för byte av 

kättingarna kommer det att bli en större kostnad. 



 

Vi kommer nu att återuppta   vårt sedvanliga 

reparations/underhålls arbete av lokaler, kajer och 

bryggor, detta kommer framför allt att göras under 

höstens och vårens klubbtjänster. Jätteviktigt att många 

ställer upp tillsammans på dessa dagar ! 

Under klubbtjänstdagarna kommer vi även att montera 

fler räddningsstegar längs piren. 

Vi hoppas alla att vi får ett år där kompassriktningen blir 

tydlig för oss så att vi kan bygga vidare på vår fina hamn. 

 

Vi ses i hamnen ! 

  

Ansvarig: Björn Andersson  

 

Information 

 

• Vi vill fortsätta ge våra gäster en trevlig vistelse i vår hamn. Vi 
har under 2021 utvecklats enormt i de sociala medierna och 
skapat ett trevligt engegemang. Vi har fått nya härliga 
sponsorer som ger ett fräsht lyft till hamnen. Vi vill fortsatt ha 
en välordnad miljö med bra bemötande och service som gör 
att alla 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 2022 avser vi att 
 

• Bygga vidare på att engegera ungdomar och medlemmar 
såsom hamnvärdar. Det har även i år varit en stor 
framgångsfaktor att kunna hålla en jämn och fantastisk 
service till alla våra gäster. 

 

 

• Utveckla synligheten och engagemanget i de sociala kanalerna, 
instagram & facebook. 
 

• Utveckla samarbeten med våra annonsörer/sponsorer som kan 
gynna våra medlemmar och gäster. 

 

 

Ansvarig: Elin Meynert 

 



  Miljö 

FBK följer och kommer att följa lagar och 

föreskrifter på miljöområdet noga, samt kommer 

att återkommande erinra de enskilda 

medlemmarna om miljöriktiga åtgärder 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 

Senaste årens budgetar har baserats på flera osäkra 
faktorer framför allt konsekvenser av framtida 
huvudmannaskap för Falsterbokanalen och hamnen 
och sedan pandemin.  
Det finns ingen prognos för om och när SJFV och 
kommunen kan nå en uppgörelse och lika lite vad 
konsekvenserna av en sådan upp-görelse kan bli. 
Pandemin är förvisso inte över, men det mesta talar 
för mindre drastiska kon-sekvenser.  
Nya orosmoln är el och moms. Osäkerheten på 
elmarknaden är stor och har resulterat i kraftigt 
ökade elpriser, i synnerhet för oss här i syd. Hamn- 
och landplatser har hittills varit momsbefriade, men 
vi har nu drabbats av moms på landplatserna då de 
likställs med parkeringsplatser. Kan hamnplatser 
framöver också anses som parkeringsplatser? 
 
Med så många osäkerhetsfaktorer föreslår styrelsen endast mindre justeringar i förslaget till 
budget 2022. 
 

1. Avgifter indexeras enl. tidigare beslut 
2. El beräknas på oförändrad förbrukning och ett genomsnittligt elpris motsvarande 

oktober 2021. 
3. Gästbåtsintäkter motsvarande före pandemin 
4. Ungdomskommittén ett tillskott med 75 kkr för underhåll av jollar och utökat antal 

instruktörer till följd av utökad verksamhet. 
5. Smärre justeringar till följd av utfall m m. 

 

Styrelsen 



Aktiviteter 

Efter att det mesta fått ställas in under pandemin  
räknar vi med att under året återuppta traditions- 
enliga arrangemang såsom räkafton, fondueafton, 
söndagskaffe med lussefika, våfflor mm och ibland 
inbjudna föredragshållare samt nautiska utbildningar. 
Vi informerar vidare om respektive aktivitet på  
hemsidan och genom mailutskick när det blir aktuellt. 
Ansvarig: Börje Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomskommittén 

Vår målsättning för 2022 är att:  

- Öka antalet aktiva seglare  

- Utbilda och behålla instruktörer 

- Bättre medvetenhet i skolor genom riktad 
marknadsföring både lokalt och till 
utlandsskrivna elever 

- Behålla ungdomarna kvar i klubben efter 
genomförd seglarskola 

- Bygga en stark plattform med nya seglare 
och instruktörer 

- Skapa förutsättningar så att ungdomar och 
vuxna ges möjlighet att vidareutvecklas inom 
segelsporten i samverkan med 
Sundsgymnasiet och dess ledare och seglar 
elever. 

 



Seglarskolan  

Seglarskolan kommer att bedrivas i 2 veckors 
utbildningar och veckträningspass under 
sommaren 2022 för Optimistjolle, Feva och 
C55.  

Satsa på att locka ungdomar (12-15 år) genom 
att synas på skolor, sociala medier och 
offentliga platser såsom Formtoppen med 
placering på 3 orter och med 7500 medlemmar 
kommer att användas som 
marknadsföringskanal för 2022 seglarskola.  

 Utbildningsinsatser till ledare kommer att 
föreslås inom FBK, inom Skåneidrotten och i 
Svenska Seglarförbundets regi för att 
vidareutveckla och utbilda våra instruktörer och 
ledare.  

Feva-segling  

Ungdomskommittén kommer att bredda 
satsningen på segling med Feva-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, Feva och C55 
träning med ett träningstillfälle per vecka under 
maj – sept.  

För ungdomar med sikte på kappsegling 
kommer det att erbjudas träning i september 
under ledning av Sundsgymnasiets elever och 
tränare. 

 Vi fortsätter hjälpa seglare som vill delta på 
kappseglingar i Skåne. Även viss träning 
kommer att erbjudas i C 55:orna.  

Kommande sommar skall FBK arrangera ett av 
”Öresund Racen” för optimister och fevor och 
satsa på våra Fbk ungdomar att deltaga i racet. 

Aktiviteter kommer att fyllas på under vinter 
och försäsong. Vi hoppas att få många fina 
seglingsdagar under 2022.  

Ansvarig: Patrik Meynert 



 

Visionsgruppen 

2022 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 


