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 1) Medlemsresan till Almedalsveckan i Visby  

 2) Rapport från Utbildningen 6 maj 

 3) Skärgårdsdagarna Djurgården 26-28 maj 

 4) VAF 3 juni  

 5) övriga aktiviteter 

 6) Hyr M 20 ! 

 7) M 20-keps och M 20 piké-tröja 

  

   

M 20 mår gott nu med bl.a. ytterligare två nyinstallerade GPS-plottrar (i styrhytt & på bryggan om Bb). 

   Alla fartygets tre GPS-plottrar sammanlänkas nu i ett nätverk som gör att bl.a. sjökort, radarbild  

och ekolodsinformation kan erhållas på alla tre platserna ombord, oberoende av varandra!  
 

  

1) Medlemsresan till Almedalsveckan i Visby på Gotland torsdag 29/6 - torsdag 6/7. 
 

    Det finns fortfarande ett par platser kvar för att följa med M 20 till Visby och uppleva Almedalsveckan. 

    Under de inledande 3-4 dagarna färdas vi genom Stockholms södra skärgård genom Baggenstäket, över 

Mysingen och Hårsfjärden förbi Gålö, Märsgarn och Muskö till Nynäshamn. Fortsättning via Landsort 

mot Sävsundet, Oxelösund/Femörefortet, över Bråviken till Arkö. Utsökta och vackra skärgårdsavsnitt! 
 

 Vi beräknas anlända med M 20 till Visby troligen under lördagen 1/7 men senast under söndagen 2/7.  
 

 Det finns också möjlighet för några att bo ombord i Visby under Almedalsveckans inledande dagar 

fram till torsdagen 6/7. Följer du inte med M 20 kan du ta Gotlandsfärjan t&r till Visby och bo ombord 

”mitt i smeten” till en förhållandevis låg kostnad (trots dyr hamnavgift).  
 

 För att följa med över ”havet” krävs att du har ett ”Läkarintyg för sjöfolk” som du kan erhålla om du 

hör av dig inom kort så att planering för hälsoundersökning kan göras om du inte själv ordnar intyget. 
 

 För sjöresan till Visby är som vanligt dygnskostnaden för upplevelse, bingplats, frukost och lunch 500:-. 

Vid stillaliggandet mitt i Visby Gästhamn det ”oförskämt” låga kostnaden för en plats ombord inkl. 

frukost blott 400:-/dygn. Anmälan så snart du kan till kontakt@minsveparen.se  

 

2) Rapport från utbildningsdagen 6 maj   

Under stram ledning genomfördes brand- och 

sjukvårdsutbildning för ett 10-tal medlemmar. 
 

Brandsläckning på kajen, sjukvård i förliga 

mässen följdes av fartygsläkarens nogsamma 

kontroll av medlemmarnas hälsotillstånd.  

Därefter följde utbildning och information om 

personlig säkerhet med överlevnadstekniker och 

arbetarskydd samt information om den marina 

miljön. Ingen kuggad ! 
 

Före losskastning för årets första tur i 

Stockholms hamn utfördes också sedvanlig 

Förtrogenhetsutbildning. 
 

Provturen, som samordnades med SjöHOLMS 50-årsfirande, genomfördes genom ”Eskort” av  

M/S SJÖHOLM (m/s Stockholm) som fylld av högtidsklädda flottister ”saluterades på skarpen”. 

http://www.minsveparen.se/


 

3) Skärgårdsdagarna på Djurgården 26-28 maj 11.00-18.00 

 Kom till M 20 och hjälp till att vara ”fartygsvärdar” för allmänheten ombord. 

 Vi behöver stöd av många medlemmar främst under lördag och söndag. 

 Kontakta vår ordförande Johan Boström via kontakt@minsveparen.se som samordnar din insats. 

        

4) VAF-helg  Lör. 3 juni kl. 9.00 - 15.00  (ev. med hjärtstartarutbildning) 

 Vi samlas för att ”piffa upp” den 75-åriga damen inför sommaren med Almedalen som höjdpunkt.  

 Föreningen (läs styrelsen) behöver nu din hjälp! Välkommen till M 20 och träffa M 20-entusiasterna! 

 Gärna din förhandsanmälan för lunchplaneringen till kontakt@minsveparen.se 

  

5)  Aktuella aktiviteter i övrigt: 
 

  14-15/6 En kortare medlemsresa (utan krav på läkarintyg etc.) går till Sandhamn/Stavsnäs. 

  Avg. 13.oo, onsdagen 14/6, till Sandhamn för att sedan ta ombord våra chartergäster i 

 Stavsnäs  kl. 10.oo dagen därpå. Färden planeras därefter gå den yttre farleden förbi Möja, 

 Rödlöga och vidare in i Stockholms norra skärgård förbi Blidö/Yxlan, Ljusterö och via 

 Vaxholm åter till hemmahamnen i Stockholm. Värdshusbord är bokat i Sandhamn!  

  Anmälan senast  3 juni. 
  

    9/9 EDIP (En Dag I Paradiset)  

  Vi försöker i år komma till Veteranflottiljens huvudattraktion på Gålö. 

  Avgång fred. 8 september kl. 13.oo med återkomst söndagen 10 september senast kl. 14.oo. 

  Anmälan senast 31 augusti. 

 

6) Hyr M 20 
 Vi har och vårdar ett unikt och vackert fartyg!  

                         Använd det! 

 I år finns många goda möjligheter att hyra M 20 för din privata eller ditt företags festligheter. 

 Varför inte en kombinerad konferenstur till Vaxholms kastell för arbete och kulturupplevelse! 

 Flera årkurser inom flottan genomför kursresor eller mindre middagar ombord i genuin miljö. 

 

7) Uppgradera din M 20-keps och M 20 piké-tröja 

    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. 

 
 

Styrelsen önskar alla medlemmar  

- en trevlig Kristi Himmelfärdshelg 

- en vacker Pingst 

- en trevlig Nationaldag  

- en Glad midsommar 

    och inte minst  

- en skön sommar ! 


