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Flaskposten
KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR
Vi fick också besök av sju flottister som hållit
ihop redan de gjort sin värnplikt i flottan på
HMS Älvsborg under 1983. De tyckte att det
var så trevligt att de flesta har sökt och beviljats
medlemskap hos oss.

Ordförandes spalt
För mig egen del skulle jag nog inte rubricera
2015 så här långt som "Hälsans år", en
avdragen hälsena och några brutna revben
diskvalificerade den rubriken. Men däremot
kanske "kamratskapets år". Den vänlighet,
hjälpsamhet, stöttande och godhet som visats
gentemot mig kommer jag sent glömma. Tack!
Det ger också mig en övertygelse om att vi som
kamratförening har en mycket god grund som
vi står på. När vi fortsätter göra som vi alla
tyckte var rätt på medlemsmötet i augusti,
bemöta varandra med respekt, lyssna på vad
den framför oss egentligen säger och fråga när
något låter tokigt, då kommer vi ännu längre.
För vi är, vi kommer vara och har alltid varit en
kamratförening. Det förpliktigar, ställer krav
men framförallt ger Dig ett kamratskap.

Foto: Christer Norman

Midsommar
Årets midsommar blev ett dystert kapitel i
Notholmens långa historia. Då vädret var dåligt
med regn och blåst så blev det till slut ett
tappert gäng på cirka tio medlemmar som
firade midsommar på ön. Femkampen ställdes
därför in och planerades istället att genomföras
under kräftskivan.

Med kamratliga hälsningar
Thomas Westerberg

Sillfrukost
Årets sillfrukost var välbesökt för att njuta av
sill och potatis och gott sällskap.

Kräftskiva
Årets kräftskiva var välbesökt av medlemmar
och deras familjer. Femkampen genomfördes
under lördagen och vinnare blev Linus Norman
och Kerstin Landon.

Foto: Christer Norman

~1~

Medlemstidning för Flottans Män i Södertälje, nummer 3/2015
Arbetshelg

Solstuga har rustats upp.

Arbetshelgen den 3-4 oktober genomfördes
som beräknat. Bastubryggan gjordes färdig och
det klyvdes ved. Det krattades också samt att
kylskåpen i köket rengjordes och några
stängdes av.

Solstugan nummer 1 har i år fått en helt ny
inredning med ommålade väggar och dörr.
Våningssängen är nu utbytt mot två nya resår
sängar. Nya sänglampor, bord och klädhängare
blev det också. Planen är att fortsätta att
renovera stugorna 2-4 under nästa år om det
finns tid.
Bokningsansvarig för stugorna kommer att ha
information när stugorna renoveras och kan för
tillfället då inte hyras ut.

Har ni medlemmar några tips på hur vi får ut
fler medlemmar när det krävs lite arbetsinsatser
vid
exempelvis
arbetshelger
och
öppning/stängning av Notholmen? Kom gärna
med förslag och idéer till styrelsen.

Notholmen från en annan vy

Stängning av Notholmen
Vi blev sex personer som stängde Notholmen
denna säsong! Vi hann med att ta upp
badstegarna, plocka in vattenpumpen och ställa
in en del möbler. Då vinden var gynnsam
(nordlig) så eldade vi även upp brännhögen
som var vid grinden. Flytbryggan flyttades till
insidan vid lilla bryggan.

Anders Knutas delar med sig av en bild från
fartyget Bothniaborg.
Den 28 juli då containerfartyget Dornbusch
passerade Notholmen på sydgående tagen från
en lite annan vinkel än de flesta medlemmar
vanligen ser fartygen från. Själv befann jag mig
på RoRo-fartyget Bothniaborg på ingående mot
Södertälje Sydhamn

Inför årsmötet!
Kom gärna med förslag och idéer till årsmötet
den 5 mars 2016. Ni som redan funderar nu på
att betala medlemsavgiften för år 2016 så är det
samma avgift som för detta år på 250 kronor.

Foto: Anders Knutas

~2~

Medlemstidning för Flottans Män i Södertälje, nummer 3/2015
Besök på Notholmen
Vi fick i somras besök av Una och Kalle som
kom seglande med sin båt Dolly. De stannade
till och frågade om de kunde ligga över natten
med sin båt. Det var väldigt nära att de körde
på grundet men måste ha klarat sig för att det
var extra högt vattenstånd just då.
De hade köpt en segelbåt och döpte den till
Dolly och skulle segla från Norge, via Sverige
till Finland. En rolig berättelse som de
berättade för oss som var där. De skrev även en
liten text som följer nedan.
Man kan följa deras resa på Facebook:
https://www.facebook.com/The-sailboat-Dolly784880761619488/

Kamratföreningen Flottans Män
Ansvarig utgivare: Thomas Westerberg
Redaktör: Jörgen Sandås
Webbsidan: www.flottansman.se/sodertalje
Plusgiro: 33 61 74-8
Orgnr: 819000-1266

Kalendarium

 Årsmöte 5:e mars 2016
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