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M 20 ligger som vanligt tryggt och inväntar medlemmarnas insatser och vårvärmen vid Museipiren! 
  

 

1) M 20:s Jubileumsmöte Neglingevarvet/Plyms kök & bar torsd. 1 dec. 2016   
 

Ett nära 30-tal medlemmar slöt upp vid Jubileumsmötet vid gamla Neglingevasrvet ! 
 

Efter formellt höstmöte med bl.a. beslut att återigen bibehålla den låga årsavgiften på 200:-/år och 

minvapenmärkesutdelning till flera ”behöriga besättningsmän” följde föredrag av Lennart Hagbjer 

om bakgrunden till msvpm (minsvepare typ mindre) och anförande/bildvisning av Åke Foghammar 

om den gångna sommarens lyckade Jubileumsturné runt Sveriges kust med avstickare till Köge i 

Danmark och Halden i Norge före återfärden genom Göta Kanal. 
 

Därefter intogs julbord med ”Jubileumsdryck till Jubileumspris (75:-)” varvid ett antal kända visor 

ljudligt avverkades innan det var dags för ett hejdundrande avslutade Jubileumsfyrverkeri ! 

En bildbilaga återfinner du sist i detta medlemsinfo ! 

 

2) VAF (Vård Av Fartyg):  Lör. 4 februari kl. 9.00 - 15.00. 

 I huvudsak inombordsarbeten; bl.a. skall efter incidenten med det i styrhytten  tidigare  läckande 

värmesystemet en del återställningsarbeten utföras. Därtill vissa rep.- och underhållsarbeten i maskin  

som förbertedelser för sommarens körningar. Välkommen till M 20 vid Museipiren och bistå med 

allehanda ting och ”byssa-snack”! Gärna förhandsanmälan till kontakt@minsveparen.se  
 

 

3) Årsmöte 20127 Tors. 6 april kl. 18.00 

 Härmed kallas till årsmöte ombord på isbrytasren St. Erik torsdagen den 6 april kl. 1800.  

 Bio (Bar is open) från 17.00 ombord på M 20. Inbjuden gästtalare är chefen för Sjöhistoriska museet 

Hans-Lennart Ohlsson. I samband med årsmötet servertas enklare förtäring varför vi gärna ser din 

anmälan om deltagande till kontakt@minsveparen.se  senast den 4 april. 

 

4) Medlemsavgift 2017  200:- 

 Föreningen ser tacksamt att du inom kort erlägger årets Medlemsavgift på 200 kronor till antingen  

 Bg 5741-6133 eller Swish 1233 0311 68. ’’ 
 

 Obs glöm inte att anger avsändare och gärna om möjligt komplettera med din aktuella mailadress! 

http://www.minsveparen.se/


 

5) Prelininär plan för M 20 sommaren 2017. / Hyr M 20 

 I sedvanlig ordning siktar vi på att närvara vid Almedalsveckan i Visby 2-9 juli. 

 Avgång från Stockholm torsdagen den 29 juni. Återresan mot Stockholm är chartrad 9-12 juli. 

 Lördagen den 27 augusti planetrar vi att köra turer i Stockholms hamn (”I Vasa kölvatten”)  
 

 Härutöver har vi hittills inget inbokat. Det finns m.a.o. stora möjligheter att hyra M 20  för turer i 

Stockholms hamn eller skärgård. Samla din kurs eller tag med dina affärkollegor på en tur till 

Vaxholm/Siaröfortet/Sandhamn/Saltsjöbaden/Djurö/Gålö/Märsgarn etc för en marin upplevelse! 

 OBS! Vi har upp till 12 kojplatser att erbjuda utan extra kostnad! kontakt@minsveparen.se 

 

6) M 20-keps och M 20 piké-tröja med M 20-emblem. 

    75-årsjubilaren till ära inskaffade vi M 20-kepsar och fina marinblå piké-tröjor. 

    (Sorlekar: S, M, L och XL) Keps 250:- och Tröja 300:- Paketpris (en av var) 500:- + porto. 

    Beställ genom mail till kontakt@minsveparen.se Ange om du hämtar ombord eller vill ha postat. 

 

7) Deckargåta 
 

Vi har nyligen fått en förfrågan till vidstående bild. 
 

Bilden visar en låda på vilken det står  

     ”Minsvep E stridsmaterial 39”. 

Den kommer troligtvis från en tidigare Örlogskapten. 

Fråga är om någon vet vad den används till en gång i tiden? 

(Just nu är det en förträfflig ved-box !) 

  

Har du gåtans lösning så är du välkommen med ditt svar till kontakt@minsveparen.se 

 

 

 

GOD FORTSÄTTNING på 2017 ochväl mött ombord på  M 20 ! 



                    M 20 på väg mot Neglingevarvert, Saltsjöbaden 2016-12-01                                      Baggenstäket 

 

 

 

 

 

            Jubileumsdeltagarna lyssnar på föredragshållaren …                    Lennart Hagbjer och …                         ordföranden Johan Boström. 

               Valentin Hjertsson, Jan Cederlund, Christer Nordling m.fl.                              Glada, minvapenbemärkta, M 20-besättningsmän. 

     Åke Foghammar, Michael Berlin, Johan Boström & Eric Jannerfeldt.                     Malin Harström, Göran Ringqvist och Jonas Malm m.fl. 
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                   M 20  75 år                    Jubileumsfyrverkeri ! 

 


