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 Flaskposten 
                               KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR 

 

Ordförandes spalt 

Ensamma 

Söndagen efter en regnig Sillfrukost så var jag 

och min fru Jane helt ensamma på Notholmen i 

en helt underbar kväll, bastun var varm och 

morgondagen var blank. 

Det hade helt enkelt perfekt om det inte varit 

för att vi var på just Notholmen. 

Om jag vill ha en egen täppa, göra precis som 

jag vill, spika på det jag själv vill se förändrat, 

inte vilja se andra omkring mig eller bara skita i 

allt och andra - då ska jag inte vara på 

Notholmen, då skulle jag inte vara medlem i 

FM Södertälje. 

Kamratskap, Örlogstradition, Sjöförsvar är 

grunden till Flottans Män och det innebär att 

det är grunden, kittet, ursprunget och det som 

vår förening vilar på. Vi är en kamratförening, 

inte en ekonomisk förening. Vi samlas kring 

Örlogstradition och inte kring en båtklubb. 

Sjöförsvaret är vårt ursprung och vill välkomna 

dig som delar intresset kring det. 

Därför finns vi. 

Vi har som jag sagt så många gånger tidigare i 

Notholmen en fantastisk mötesplats i vår ägo. 

Notholmen är ett arv vi förvaltar och något som 

är till för våra medlemmar och våra nära. Det är 

en gemensam resurs och tillgång. Det är en av 

de mötesplatser där vi medlemmar träffas. 

Dessutom behöver vi utöka dessa mötesplatser 

bortom Notholmen så att vi lever upp till att 

vara Flottans Män. 

Med detta vill jag uppmana till att när du gör 

något på Notholmen så gör du det för allas 

bästa, du gör det för föreningens bästa och för 

att du vill förvalta vårt arv. Med samma anda 

ska vi driva denna kamratförening vidare 

bortom Notholmen och stå över det tjafs som 

kan bli, lägg ned det. Det hör inte hemma här. 

För mig hade det här varit en perfekt kväll om 

jag sett Roffe Landon pilla på en pump, suttit 

bredvid bröderna Sandås i bastun, lyssnat på 

Tommys eviga och sköna kackel, grillat på 

Udden med ett gäng glada människor som 

försöker få lotsen att låt hornet ljuda eller få 

goda råd i Lelles hörna. Till och med Höglunds 

syltlökar hade varit ett hundra gånger bättre 

alternativ till vår ensamma kväll på Notholmen. 

 

Årsmötet 
Årsmötet genomfördes som brukligt i Nyckelsko-

lan med många medlemmar som slöt upp. Efter 

årsmötet serverades det smörgåstårta och vinlot-

teri. 

 

Styrelsen 

Ordförande Thomas Westerberg 1 år kvar 

Vice ordförande Lennart Persson 2 år om 

Kassör Christer Norman 2 år om 

Sekreterare Håkan Ågren 1 år kvar 

Styrelseledamot Jörgen Sandås 2 år ny 

Styrelseledamot Anders Westerberg 2 år ny 

Styrelseledamot Kenneth Sandås 1 år om 

Ersättare/supp Anders Höglund 1 år ny 

Ersättare/supp Tommy Carlsson 1 år ny 

 

Revisorer 

Ordinarie Kerstin Landon 1 år om 

Ordinarie K-G Larsson 1 år om 

Ersättare/supp Berndt Malmström 1 år om 

 

Fanbärare 

Ordinarie Vakant 

Ordinarie Vakant 

Ersättare/supp K-G Larsson 1 år om 
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Hedersteckenkommitté 

Bertil Norström (sammankallande) 1 år om 

Olof Olsson 1 år ny 

Bruno Höijer 1 år om 

 

Valberedningskommitté 

Karin Carlsson 1 år ny 

Olle Olsson 1 år ny 

Jane Westerberg 1 år ny 
 

Arbetshelgen 
Årets första arbetshelg genomfördes 14-15 april. 

Det var ett stort deltagande och då alla aktiviteter 

blev genomförda redan under lördagen så behöv-

des inte söndagen tas i anspråk, den blev istället 

en vilodag. 

Alla ställde självklart upp på ett gemensamt foto. 

 
Foto: Christer Norman’s kamera 

 

 
Foto: Christer Norman 

Pubkväll 
När den nya valberedningen sammanträde 

första gången i april så fördes diskussioner om 

en festkommitté. Den senare utmynnade i att 

valberedningen, även nu kallad fest-

beredningen, tog tag i ett första arrangemanget 

på många år som inte initierats av styrelsen. 

Under pubkvällen så serverades drygt femtio 

personer mat och dryck under ett hyfsat 

konstant tryck. För att vara första gången så går 

det inte att se annat som en succé värd att 

upprepa i höst på fast mark i Östertälje. 

Frågor som kommer ställas då är hur många 

Drunken Sailor kommer Kerstin Landon 

beställa, kommer Lennart få höra mer irländsk 

musik, är S.O.S kvar på menyn och framför 

allt, kommer Du? 

 
Foto: Christer Norman 

 

 
Foto: Christer Norman 
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Jubilerar 
I år gratulerar vi följande medlemmar som 

jubilerar enligt föreningens föreskrifter. 

Kent Karlsson ..................... 50år  10/2 

Olof Olsson ........................ 70år  13/3 

Reine Andersson ................ 70år  4/4 

Sven-Gösta Mårtensson ..... 80år  18/6 

Jörgen Håkansson .............. 70år  25/6 

Kurt V Olsson .................... 75år  3/7 

Rolf Kjellberg .................... 75år  12/10 

Lennart K Persson .............. 75år  16/11 

Johnny Sellbrand ................ 50år  21/11 

 

Region Mitt 5-kamp 2016 
I år har FM Södertälje äran att arrangera Region 

Mitt 5-kampen som kommer att gå av stapeln, 

lördagen den 3 september. Tiderna är som följer: 

Ankomst och registrering ..... 10:00 - 11:00 

Kaffe och fralla ..................... 11:00 - 12:00 

5-kamp .................................. 12:00 - 14:00 

Lunch och prisutdelning ....... 14:30 

 

Hjärtstartare 
Vi har skrivit ett avtal med en leverantör om att 

hyra en Hjärtstartare för placering på 

Notholmen. Beställningen är gjord för en tid 

sedan och den bör inom kort vara placerad på 

Notholmen. 

 

Betalning av Hamn- och 

Stugavgifter 
För att göra det lite enklare att betala Hamn-, 

Stug- och Dagavgifter så går det att betala 

dessa genom mobilappen Swish för de som 

använder denna. Betala i så fall till kassören 

Christer Norman på nummer 070-7356159 med 

ett meddelande om vad betalningen gäller. Ni 

som betalar med kontanter utan någon typ av 

verifikation så önskar jag ett SMS till samma 

nummer som ovanstående. Kuvert för kontant 

betalning brukar oftast finnas innanför dörren i 

köket. /Christer N 

 

Hamnfogdar 
Nu har vi åter igen utsedda hamnfogdar på 

Notholmen! Anders Westerberg och Henrik 

Mankefors kommer att dela på sysslan och det 

är i skrivande stund ännu inte bestämt hur exakt 

ansvaret skall fördelas på bisysslorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium 
 Fredag 24/6 Midsommarafton 

 Lördag 25/6 5-kamp på Notholmen 

 Lördag 20/8 Kräftskiva samt medlemsmöte 

 Lördag 3/9 Region mitt 5-kamp på Notholmen 

 Lör-Sön 17-18/9 Arbetshelg på Notholmen 

 Lördag 22/10 Stängning av Notholmen 

Kamratföreningen Flottans Män 

Ansvarig utgivare: Thomas Westerberg 

Redaktör: Jörgen Sandås 

Webbsidan: www.flottansman.se/sodertalje 

Plusgiro: 33 61 74-8 

Orgnr: 819000-1266 


